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         3.juni 2015 
 
 
 

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. 
 
 
 
På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. 
 
 
Tid:   10.juni 2015 kl. 09.30 – 15.30  
Sted:   Park Inn Hotell, Gardermoen  
  (til venstre når man kommer ut fra Gardermoen flyplass) 
 
 
Kjøreplan for møtet: 
 
10.juni 2015 
Kl. 09.30 Registerpresentasjon 
Kl. 10.30 Saksbehandling  
Kl. 11.30 Lunsjbuffet 
Kl. 12.15  Saksbehandling  
Kl. 13.00 Orientering fra Helse- og omsorgsdepartementet  
Kl. 15.30 Avslutning  
 
 
 
 
Vel møtt! 
 
På vegne av sekretariatet - 
vennlig hilsen 
 
Trine Magnus 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
Helse Nord RHF / UNN HF / UiT 
Tlf. 77 75 58 06 / 957 54 138 
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SAKSLISTE  
INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 
Møte 10.juni 2015 
 
1) Presentasjon av: 

- Norsk hjertestansregister 
- Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon   Kl. 09.30 

 
2) Orientering fra Helse- og omsorgsdepartementet om arbeidet med helseregistre Kl. 13.00 
 
 

Sak nr. Sakstittel Side Vedlegg 
nr 

 
15/2015 

 
Godkjenning innkalling og saksliste 

 
3 

 

16/2015 Referat fra forrige møte og telefonmøte 4 1,2 

17/2015 Etablering av veiledningstjenester for pasientrapporterte data for 
medisinske kvalitetsregistre  
 

16 3,4 

18/2015 Sammenslåing av Norsk nyrebiopsiregister og Norsk nefrologiregister 27 5 

19/2015 Status for arbeidet i FMK NIKT 30 6 

20/2015 Forslag til felles modell for finansiering av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 
 

34 7 

21/2015 Offentliggjøring av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 41  

22/2015 Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for perioden 2016-
18/20 
 

43 8 

23/2015 Årsrapport Nasjonalt servicemiljø  50 9,10 

24/2015 Ad oppfølging og gjennomføring av beslutninger i interregional 
styringsgruppe  
 

81 11 

25/2015 Veileder Helsedirektoratet  84 12 

26/2015 Pilot ISF 97  

12/2015 Referatsaker utsatt fra forrige møte 
 

1. Referat fra Fagforum medisinske kvalitetsregistre NIKT HF 

2. Brev fra HOD fordeling av fellesmidler 2015 

3. Evaluering av pasientseminar desember 2014 

4. Brev fra HOD vedr oppdrag PROM (Se vedlegg 4 til sak 17) 

98 
 

99 
103 
105 
25 

 

27/2015 Eventuelt  113  

 
 
 
 
 
Alle vedlegg er inkludert i saksframlegg  
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Godkjenning innkalling og saksliste 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  10.6.2015 

Saksnr  15/2015                                                         

Saksbehandler Gøril Nordgård, SKDE 
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Referat fra forrige møte 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
1 Referat fra styringsgruppemøte 4.3.2015 

2 Referat fra styringsgruppemøte per telefon 12.5.2015 

Saksframlegg 

Møtedato  10.6.2015 

Saksnr  16/2015 

Saksbehandler Trine Magnus, SKDE 
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Sak 16/15 vedlegg 1  Referat fra styringsgruppemøte 4.3.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Dag Onsdag 04. mars 2015 

Tid Kl. 09.30 – 15.30 

Sted Gardermoen 

Medlemmer Olav Røise (leder), Anne Grimstvedt Kvalvik, Alice Beathe Andersgaard, 
Sverre Sandberg, Bent Indredavik 

Vara Øyvind Hope (HM) 

Observatører Torunn Omland Granlund (HOD), Cathrine Dahl (FHI), Per Haug (HEMIT) 

Gjester Registerpresentasjon: Kjell-Arne Arntzen, Knut Fjeldsgaard 

Til sak 04-15: Tom Robert Elvebu HN-IKT  

Til sak 09-15: Tonja Moen Hansen (Helsedirektoratet) 

Fra FMK 
NIKT  

John Kåre Knudsen 

Fra 
sekretariat  

Eva Stensland, Philip Skau 

Fraværende Finn Henry Hansen, Tore Solberg, Hanne Narbuvold 

 

 

Innledningsvis fikk styringsgruppen en presentasjon av Nasjonalt register for arvelige og medfødte 

nevromuskulære sykdommer v/ Kjell Arne Arntzen og Norsk Korsbåndregister v/ Knut Fjeldsgaard. 

Presentasjonene legges ved referatet. 

 

Saksnr. SAKER 

 
 
02-15 

Godkjenning innkalling og saksliste 
Møtet  

Vedtak:  
Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. John Kåre Knudsen meldte en sak til 

Eventuelt. 

Møtereferat: 

Møtedato  4.3.2015 

Møtenr. 01 -15 
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03-15 
 
 
 

Referat fra møte 26. november 2014 og telefonmøte 19.februar 2015 
Det var en kommentar til hvert av referatene. 
 
Vedtak:  
Referatene fra møtene 26.11.2014 og 19.2.2015 godkjennes med de presiseringer som 
framkom på møtet.  
 

04-15   Driftskonsept og kostnader for Rapporteket 
  Norsk Helsenett (NHN) skal være framtidig og felles driftsleverandør av IKT-løsninger for 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Ennå driftes mange nasjonale kvalitetsregistre av 
Helse Nord IKT (helseregister.no), og resultat- og rapporttjenesten Rapporteket tilbys 
som en integrert del av helseregister.no. For registre som i dag driftes hos NHN er det 
behov for tilgang til Rapporteket via helseregister.no. 

 
På etterspørsel fra styringsgruppen i telefonmøte 19. februar ga Tom Robert Elveland fra 
Helse Nord IKT en muntlig orientering om driftskonsept, implementeringsplan og 
kostnader for drift av Rapporteket. 
 

  Driftssetting av helseregister.no er planlagt i uke 13. IKT-plattform er etablert og 
personell er på plass og under opplæring i forhold til brukerstøtte.  

  Personellkostnader utgjør hoveddelen (80%) av kostnadsbildet. Kostnad for drift av opptil 
40 registre er beregnet til 4,25 mill kr pr år. Dette gir en utgift pr register på 112 000 kr. 
Denne summen inkluderer all funksjonalitet i helseregister.no: identitetshåndtering, 
autorisasjon, registerdrift og resultattjeneste.  
HN-IKT ser ikke å kunne dekomponere denne utgiften i de ulike bestanddeler 
(Rapporteket, autentisering og drift), noe som medfører samme utgift for alle registre 
uansett om registeret driftes hos helseregister.no og bruker all funksjonalitet, eller 
driftes hos NHN og kun har behov for Rapporteket. (Registre som driftes hos NHN bruker 
pt autentiseringsløsningen hos helseregister.no, men denne er inkludert i driftspris hos 
NHN). Den økonomiske utfordringen blir derfor størst for registre som får driftsutgifter 
hos både NHN (kr 200 000) og ønsker tilgang til Rapporteket (kr 112 000).   
 
Det kom fra flere hold ønske om komponentbaserte priser for helseregister.no.   
 
En framtidig, felles driftsløsning i NHN må omfatte også drift av Rapporteket.  
Det vil da ikke bli separate driftsutgifter knyttet til Rapporteket, men en kostnad knyttet 
til forvaltning av Rapporteket må påregnes. Størrelsen av denne utgiften er ikke kjent pr i 
dag.  
 
Vedtak:   
1. Styringsgruppen tar saken til orientering. 

05-15 Finansiering av drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre  
Bakgrunn for saken er et behov for oversikt over utgifter til drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Det er i dag ikke et enhetlig system for hvordan de enkelte RHF 
finansierer faglig ledelse og drift av nasjonale registre med databehandlingsansvar i 
regionen, og det er usikkerhet knyttet til samlede kostnader for teknisk drift når Norsk 
Helsenett blir felles driftsleverandør.  
 
I saken ble det presentert en tabell (tabell 2) med oversikt over regionsvis 
gjennomsnittlig utbetaling til faglig drift til registrene (i beløpet inngår lønn til medisinsk 
faglig registerleder, sekretær, reiser, kurs, opplæring m.v.). Oversikten viste at det var til 
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dels store forskjeller mellom regionene i gjennomsnittlig sum tildelt pr register. Det ble 
under diskusjonen problematisert at tallene kan være vanskelig å sammenligne, og at 
kostnadsbildet sannsynligvis er en underestimering. Andre kilder til finansiering av 
registre inkluderer bl.a: midler til kompetansetjenester, forskningsmidler og lokale 
midler.   
Ulike registre kan ha svært ulike behov bl. a på bakgrunn av antall innregistrerte 
pasienter, antall innregistrerende enheter og antall oppfølginger pr pasient – noe som 
kan tilsi at det bør være ulikheter mellom registrene i tildeling av midler.  
 
Styringsgruppen ba servicemiljøet gå gjennom bakgrunnsmaterialet for å sørge for god 
sammenlignbarheten mellom regionene ( eks. fjerne registre som ikke er i ordinær drift 
da disse ikke har de samme driftsutgiftene som et register i full drift) og arbeide videre 
med saken med målsetting om å lage en felles modell for finansiering av nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. 
 
Styringsgruppen var videre opptatt av at når RHFene påtar seg ansvar for nye nasjonale 
kvalitetsregistre må dette også medføre en utvidelse av de økonomiske rammene til 
dette formålet i det enkelte RHF. 
 
I diskusjon rundt underestimering av kostnader ble det også vektlagt at arbeidet med 
innregistrering av data til medisinske kvalitetsregistre som foregår hver dag i alle sykehus 
ikke er med i disse kostnadsberegningene – f.eks. er det beregnet at innregistrering av 
data til Hjerneslagregisteret tar 36 min pr pasient. Tilsvarende er det for 
traumeregisteret estimert et samlet behov på 7-8 fulle stillinger ved sykehusene for å 
legge inn data på ca 6-7000 pasienter i registeret. 
 
Når det gjelder kostnader til drift av IKT-løsninger ble FMK NIKTs tabell (tabell 3) 
presentert med beste estimat for driftsutgifter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
når Norsk Helsenett har overtatt ansvaret.  
Det ble stilt spørsmål ved hvordan disse utgifter dekkes i dag, og noe av utgiftene dekkes 
av dagens ”IKT-nodemidler”. Det var enighet om å fjerne postene ”lokal IKT-forvaltning” 
og ”Feilretting/videreutvikling” fra tabellen, slik at de estimerte driftsutgiftene til IKT 
beløper seg til kr 600 000 pr register.  
 
Følgende setning ble ønsket fjernet fra saksframlegget:  
”En framtidig, strukturert EPJ vil kunne erstatte kvalitetsregistre, men det vil ennå ta lang 
tid før slike systemer er implementert.” 
 
Vedtak: 
1. Styringsgruppen tilslutter seg situasjonsbeskrivelsen slik den er presentert i saken 

med de kommentarer som framkom i behandlingen og referert i referatet. 
2. Styringsgruppen ber om at sekretariatet utarbeider forslag til en felles modell for 

finansiering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre som legges fram på neste 
møte. 

3. Kostnadsbildet presentert for drift av tekniske løsninger i innværende sak med 
innarbeidede endringer foreslått i møtet oversendes AD-møtet. 
 

 

06-15 Status for arbeidet i Fagforum (FMK) NIKT 
John Kåre Knudsen informerte om saker som har vært behandlet på møtene i FMK NIKT 
06.01.15 og 10.02.15, representasjon i arbeidsutvalget i NHPR, og andre aktuelle saker: bl. 
a teknisk løsning for innregistrering av pasientrapporterte data og behov for styrking av 
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sekretariatet i FMK NIKT.  
Det ble fra styringsgruppens side ønsket en status for arbeidet med teknisk løsning for alle 
nasjonale kvalitetsregistre til hvert møte.  
HEMIT deltok i 2014 på møtene i interregional styringsgruppe som en overgangsordning i 
forbindelse med ny organisering av arbeidet med tekniske løsninger. Styringsgruppen ba 
sekretariatet forberede en sak til neste møte der det utredes om denne ordningen skal 
videreføres i 2015.    
Vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering, og ber sekretariatet til neste møte utrede om 
ordningen med HEMITs tilstedeværelse på møtene i interregional styringsgruppe skal 
videreføres. 
 

07-15 Handlingsplan for økt dekningsgrad – forslag til tiltak  
 
Dekningsgrad i nasjonale kvalitetsregistre har et sterkt nasjonalt fokus. eHelsegruppen 
har bedt om «at det i løpet av 2014 gjennomføres en erfaringsbasert analyse av 
utfordringer og suksesskriterier knyttet til å oppnå landsomfattende og tilstrekkelig 
dekningsgrad i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På bakgrunn av en slik analyse ber 
eHelsegruppen i løpet av 2014 om forslag til konkrete tiltak for å øke dekningsgraden i 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre.» 
 
I forrige møte ble styringsgruppen presentert for en analyse som ble gjennomført i de 
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene med tanke på suksesskriterier og utfordringer for 
å oppnå høy dekningsgrad. 
 
Foruten de forslag som ble presentert i saksframlegget ble også RHFenes ansvar i 
lederlinjen for å sørge for god dekningsgrad framhevet. Oppmerksomhet, etterspørsel og 
bruk av data fra registrene på ledernivå er viktig, og en oversikt over hvilke nasjonale 
kvalitetsregistre hvert sykehus skal rapportere til ble etterlyst. Servicemiljøet ble bedt om 
å utarbeide en slik oversikt, og legge ut informasjon om sykehusvis innrapporteringsgrad 
på nettsidene.  
Servicemiljøet ble i tillegg bedt om å utrede hvordan dekningsgradsanalyser kan 
gjennomføres for registre som ikke kan bruke NPR som sin ”gullstandard”. 
 
Erfaring fra andre land har vist gunstig effekt av økonomiske insentiver for å øke 
dekningsgrad, og å knytte innregistrering av data mot DRG-systemet og/eller 
kvalitetsbasert finansiering ble drøftet. Det var enighet om å gjennomføre en pilot med 
kobling av innregistrering av data i ett nasjonalt kvalitetsregister i en/flere regioner mot 
ISF.     
 
Vedtak: 
1. Interregional styringsgruppe viser til oppdragsdokumentet for 2015 fra HOD til 

RHFene som sier følgende: ”Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har 
nasjonal dekningsgrad og god datakvalitet”. Dette er et ansvar som ligger i lederlinjen 
i RHFene. 

 
2. Interregional styringsgruppe anbefaler følgende tiltak gjennomført for å optimalisere 

dekningsgrad i nasjonale medisinske kvalitetsregistre: 
 

 De nasjonale kvalitetsregistrenes dekningsgrad følges opp av et etablert system med 
Helsedirektoratets krav, Ekspertgruppens årlige evaluering og i lederlinjen.  
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 Det gjennomføres dekningsgradsanalyser for alle nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre hvert andre år. 

 Servicemiljøet i alle regioner samarbeider med registrene for å utarbeide årlige 
måltall for dekningsgrad og planer for hvordan arbeidet med å øke dekningsgrad skal 
gjennomføres.   

 Servicemiljøet, regionale IKT-miljøer, FMK-NIKT og NHN fortsetter arbeidet med å 
sørge for gode elektroniske innregistreringsløsninger og resultattjenester som f.eks 
”Rapporteket”. 

 Servicemiljøet lager regionale rapporter som inneholder oversikt over innregistrering 
til- og bruk av data fra nasjonale kvalitetsregistre, som kan brukes av det enkelte 
sykehus for å intensivere arbeidet med å øke dekningsgrad og bruken av 
kvalitetsregisterdata i klinisk forbedringsarbeid og styring. 

 Servicemiljøet i alle regioner utarbeider en oversikt over hvilke nasjonale 
kvalitetsregistre det skal rapporteres til i alle sykehus/avdelinger og over hvilke 
sykehus som ikke rapporterer inn. 

 
3.  Interregional styringsgruppe ønsker å gjennomføre en pilot der man for ett register i 
en/flere regioner bruker ISF som et virkemiddel for å øke dekningsgrad. Bent Indredavik 
utarbeider et forslag til en slik pilot som presenteres på neste møte. 
 

08-15 Anbefaling fra Ekspertgruppen vedrørende søknad om nasjonale status for seks nye 
registre 
Ekspertgruppen hadde til sitt møte 15.12.14 mottatt søknad om anbefaling om nasjonal 
status for seks registre: Norsk register for Gastrokirurgi (NoRGast) , Norsk kvalitetsregister 
for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis), Norsk register for fedmekirurgi (SOReg-N), 
Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR), 
Nasjonalt Barnehofteregister og Norsk Brannskaderegister (NBR). 
 
Ekspert-gruppens anbefaling ble lagt fram for Interregional styringsgruppe som grunnlag 
for videre behandling av søknadene. For NoRGast og SOReg-N var ekspertgruppens 
anbefaling om nasjonal status knyttet opp mot noen forutsetninger. Styringsgruppen for 
NoRGAst og faglig leder av SOReg-N hadde lagt ved brev der de redegjorde for de 
momenter ekspertgruppen hadde knyttet forutsetninger til.  
 
Styringsgruppen drøftet i lys av denne saken at man i 2012 satte nye søknader om 
nasjonal status på vent for å konsolidere arbeidet med allerede eksisterende nasjonale 
kvalitetsregistre, spesielt med tanke på utfordringer knyttet til kapasitet for utvikling av 
tekniske innregistreringsløsninger. En oversikt over status for valg av tekniske løsninger og 
kapasitet hos leverandører er derfor ønskelig i FMK-NIKTs statusrapporter (jfr sak 06-15)   
 
Vedtak: 
1. Interregional styringsgruppe anbefaler Norsk register for gastrokirurgi (NoRGast),  

Norsk register for fedmekirurgi (SOReg-N), Nasjonalt register for ablasjonsbehandling 
og elektrofysiologi i Norge (ABLA NOR) og Nasjonalt Barnehofteregister som nasjonale 
kvalitetsregistre. 

 
2. Interregional styringsgruppe anbefaler Norsk kvalitetsregister for behandling av 

spiseforstyrrelser (NorSpis) som nasjonalt kvalitetsregister, under forutsetning av at 
registeret får avklart gyldig rettslig grunnlag (konsesjon). 
 

3. Interregional styringsgruppe tilslutter seg Ekspertgruppens anbefaling om ikke å 
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tildele Helse Bergen HFs Norsk Brannskaderegister (NBR) status som nasjonalt 
kvalitetsregister på nåværende tidspunkt. 

09 -15 Retningslinjer for oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre – 
Helsedirektoratet 
Helsedirektoratet har utarbeidet forslag til retningslinjer for oppretting og drift av 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre, som interregional styringsgruppe er bedt om å 
komme med en uttalelse om. Innspill fra servicemiljøet ble formidlet til styringsgruppen 
via sekretariatet. 
Det var generelle kommentarer knyttet til i hvor stor grad det er hensiktsmessig at 
Helsedirektoratets retningslinjer er detaljerte på krav og kriterier eller bør være generelle 
og overordnede knyttet til Helsedirektoratets rolle ved godkjenning av nasjonal status og 
avvikling av nasjonale kvalitetsregistre.  
 
Det ble anbefalt en omstrukturering slik at beskrivende elementer kommer før 
kriterier/krav og en tydeliggjøring av hva som er overskrifter og underpunkter. 
 
Det kom også et innspill om at det bør være et krav til nasjonale kvalitetsregistre å bidra 
inn i arketypearbeidet.  
 
Konkrete kommentarer til innhold/tekst:  

 Under ”Definisjoner” s 3: Her bør ordlyden harmoniseres med Helseregisterloven. 

 Under ”Regionalt helseforetak ” s 3: Forslag til formulering: ”Helseforetaket søker 
om nasjonal status og er databehandlingsansvarlig for registeret. Søknaden 
fremmes fra det aktuelle RHF og behandles av ekspertgruppen og interregional 
styringsgruppe. ” 

 Under ”Faglig forankring” s 6: Styringsgruppen anbefaler at man sørger for en 
faglig forankring i alle regioner. Formuleringen i dokumentet er uklar i forhold til 
hva som er innholdet i en uttalelse, og om en slik uttalelse må utarbeides av 
klinikkleder på hvert sykehus.   

 s 7: Forslag til formulering vedr PROM: ”Registeret skal som hovedregel inkludere 
pasientrapporterte data” . 

 Under ”Registeret skal ha måleparametre…” s 7: Her mangler avslutning av siste 
setning i første avsnitt. 

 Under ”Fellesregistre” s 7: Her anbefales en omformulering som både ivaretar 
opprettelse av enkeltstående kvalitetsregistre og innlemming av nye 
kvalitetsregistre i eksisterende fellesregistre. 

 Under ”Årsrapport” s 9: ”Årsrapport med anbefaling fra interregional 
styringsgruppe oversendes Helsedirektoratet for endelig beslutning”. Det er i dag 
ikke praksis å sende alle årsrapporter til Helsedirektoratet, og en konkretisering av 
hvilket formål dette skal ha bør gjøres.  

 Under ”Avvikling av nasjonale registre ” s 10: Her må en tydelig prosedyre for 
gangen i prosessen rundt avvikling beskrives.  

Vedtak: 
Interregional styringsgruppe ber om at de innspill som framkom under møtet tas i 
betraktning ved endelig utarbeiding av retningslinjene, og ønsker at ny, revidert versjon 
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legges fram til neste møte 10. juni 2015.  
 
 

10 -15 Forvaltning av Rapporteket 
Gjennom Rapporteket skal registrene ha online tilgang til alt fra rådata til ferdig 
analyserte resultater og dynamiske rapporter med utgangspunkt i den informasjon som til 
enhver tid fins i registrene.  
For at dette skal kunne fungere praktisk og at tjenesten videreutvikles for å imøtegå krav 
til ny funksjonalitet og virkeområder, er det vesentlig at Rapporteket som helhet 
underlegges en aktiv forvaltning. En overordnet forvalting må omfatte alle kjernepunkter 
ved tjeneste både hva angår teknologi, finansiering og kompetanse. 
Vedtak: 
1. Det etableres en forvaltningsgruppe som skal sørge for funksjon og videreutvikling av 

Rapporteket hva angår teknologi, kompetanse og organisering. 

2. Gruppen skal til enhver tid bestå av personer som er kompetent innen 

statistikk/analyse, kvalitetsregisterarbeid, informasjonsteknologi og juridisk 

regulering, alle med relevant erfaring fra helseregisterfeltet. 

3. Nasjonalt servicemiljø har til enhver tid ansvar for oppnevning av personer som skal 

sitte i forvaltningsgruppen 

4. Forvaltningsgruppen velger selv sin leder 

5. Forvaltningsgruppen rapporterer til nasjonalt servicemiljø 

11 -15 Etablering av PROM-senter for medisinske kvalitetsregistre 
HOD har i brev av 15.01.2015 gitt sin endelige vurdering av ansvarsforholdene i en 
veiledningstjeneste for PROM i medisinske kvalitetsregistre. Arbeidet med å inkludere 
PROM i kvalitetsregistrene skal sikres gjennom et samarbeid mellom SKDE og 
Kunnskapssenteret.  

SKDE har i samarbeid med Helse Vest RHF og Fagsenter for pasientrapporterte data i 
Bergen fulgt opp HODs anbefalinger. I møte mellom SKDE, Helse Bergen og Helse Vest den 
20.02.15 ble man enige om å kalle den planlagte, nasjonale tjenesten for «Nasjonalt 
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, Fagsenter for pasientrapporterte data». Det 
ble avtalt å utarbeide en tjenesteavtale mellom SKDE og Helse Bergen om innhold i- og 
drift av en slik enhet.  

Det planlegges et snarlig møte mellom SKDE, Fagsenter for pasientrapporterte data og 
Kunnskapssenteret for å avklare videre samarbeid rundt veiledningstjenesten. 

Ny status for dette arbeidet vil presenteres på neste møte i styringsgruppen. 
 
Vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering. 

12 -15 Referatsaker 
Følgende referatsaker var lagt fram: 
 

1. Referat fra Fagforum medisinske kvalitetsregistre NIKT HF 

2. Brev fra HOD fordeling av fellesmidler 2015 

3. Evaluering av pasientseminar desember 2014 

4. Brev fra HOD vedr oppdrag PROM 

Vedtak: 
Referatsakene utsettes til neste møte. 
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13 -15 Eventuelt 

Leder av FMK-NIKT, John Kåre Knudsen, presenterte et behov for finansiering av 
servere/infrastruktur til utvikling og drifting av funksjonalitet hos NHN knyttet til 
innrapportering av data fra pasienter. Både bestillerrolle av funksjonalitet i NHN og 
hvordan løsningen skal finansieres er uavklart. Utviklingsutgiften ligger på ca 150 000 kr, 
og årlige driftsutgifter vil ligge på 400-450 000 kr.  

Interregional styringsgruppe anbefaler at det lages et pilotprosjekt rundt dette i 2015, og 
at FMK-NIKT bevilger penger til dette i pilotperioden. I løpet av 2015 må evt. videre 
finansiering av løsningen avklares. 

 
 
 
Referent: Eva Stensland  Neste møte: Onsdag 10. Juni  
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Sak 16/15 vedlegg 2  Referat fra styringsgruppemøte per telefon 12.5.2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 
 

Dag Tirsdag 12. mai 2015 

Tid Kl. 1430-1730 

Sted Telefonmøte 

Medlemmer Olav Røise (leder) Finn Henry Hansen, Anne Grimstvedt Kvalvik, Elisabeth 
Arntzen (for Alice Beate Andersgaard), Bent Indredavik,  

Observatør Hanne Narbuvold (Hdir) 

Fra sekretariat  Anders Stubban (Norsk Helsenett), John Kåre Knudsen (FMK-NIKT), Are 
Edvardsen, Eva Stensland, Trine Magnus (alle SKDE)  

Fraværende Alice Beate Andersgaard , Tore Solberg, Kjell Å. Salvesen, Sverre Sandberg, 
Torunn Omland Granlund, Cathrine Dahl 

 

 

Saksnr. SAKER 

 
 
14 -15 

Flytting av medisinske kvalitetsregistre fra Helse Nord IKT til Norsk Helsenett  – 
utredning. 
Oppdraget til Norsk Helsenett (NHN) vedrørende driftsansvar for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre er gitt av HOD i 2015.   
Interregional styringsgruppe vedtok 19. februar d.å. mandat for utredning 
vedrørende overføring av nasjonale medisinske kvalitetsregistre fra Helse Nord 
IKT (HN-IKT) til NHN. Utredningen ble levert til frist 1. mai, og skisserer bakgrunn 
for, innhold i og framdriftsplan for arbeidet.  
Styringsgruppen vurderte at utredningen måtte behandles i et ekstraordinært 
telefonmøte for å sikre framdriften i det videre arbeidet.  
 
 
Anders Stubban (AS) fra NHN har ledet arbeidet med utredningen og ga 
innledningsvis en orientering om innhold og framdriftsplan. 
Styringsgruppen ga innledningsvis uttrykk for stor utålmodighet med hensyn til å 
få IKT-løsninger med full funksjonalitet for nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 
drift på NHN. Muligheter for å endre innholdsmessig prioritet og øke framdrift i 
planprosessen ble etterlyst. Iflg AS foreligger det en teoretisk mulighet for raskere 
framdrift, noe som imidlertid i praksis bare kan realiseres ved en forskyvning av 
andre like høyt prioriterte oppgaver i hhv NHN og HN-IKT. Et flertall i 

Møtereferat: 

Møtedato  12.05.15 

Møtenr. 03 -15 
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styringsgruppen ønsket å uttrykke sin utålmodighet og ønsket om forsert 
framdrift i et eget vedtakspunkt. 
 
Det var enighet om behovet for en sterk og tett styring av prosjektet videre, når 
nå selve det operative arbeidet skal utføres. Det var foreslått å opprette en egen 
styringsgruppe for dette formålet. Flertallet i styringsgruppen mente imidlertid at 
det var unødvendig, og at Interregional styringsgruppe selv kan utføre oppgaven. 
Det ble enighet om til dette formålet å utvide styringsgruppen med et medlem fra 
ledelsen i hhv NHN og FMK-NIKT, og at møtefrekvens må tilpasses behov og 
framdrift i prosjektet. Behovet for faste, forhåndsavtale sjekkpunkter/ 
evalueringer ble også understreket. 
 
Styringsgruppen var opptatt av å få klarlagt kostnader til IKT-drift både i 
migreringsfasen (2015-2017), dvs fram til at NHN kan tilby egen drift av alle 
funksjoner inkludert løsninger for autentisering, autorisasjon, datapresentasjon 
og rapportutvikling, og i en framtidig, stabil fase (fra 2017) med NHN som eneste 
driftsleverandør.   

 
Vedtak:  

1. Interregional styringsgruppe for nasjonale kvalitetsregistre gir sin 
tilslutning til den plan som er utarbeidet for migrering av nasjonale 
kvalitetsregistre til Norsk Helsenett 
 

2. Med hensyn til kvalitetsregistrenes funksjon vil styringsgruppen 
understreke at det hadde vært ønskelig om prosessen kunne gå raskere 
enn beskrevet i planen. Styringsgruppen ber derfor om at muligheter for 
en raskere framdrift blir utredet. 
 

3. Styringsgruppen forutsetter at det etableres en prosjektgruppe for 
gjennomføring av migreringsprosessen.  Prosjektet styres av Interregional 
styringsgruppe, som for dette formålet utvides med medlemmer fra 
ledelsen i Norsk Helsenett og FMK-NIKT. Styringsgruppens funksjon er å 
monitorere og eventuelt justere framdriften i arbeidet, og 
styringsgruppens møtestruktur må tilpasses framdrift og behov i 
prosjektet.  
 

4. Interregional styringsgruppe ber Norsk Helsenett og Helse Nord IKT om 
snarest å etablere en operativ prosjektgruppe som kan gjennomføre 
arbeidet i henhold til plan. Prosjektgruppen skal også ha representasjon 
fra FMK-NIKT og brukerne (faglig registermiljø). 
 

5. Styringsgruppen forutsetter at det i tillegg legges inn tre faste milepæler 
for evaluering og rapportering av framdrift, henholdsvis januar-februar 
2016, september-oktober 2016 og januar-februar 2017. På grunnlag av 
status ved disse milepælene fremmes eventuelle forslag om justeringer i 
planen for videre framdrift og implementering. Interregional 
styringsgruppe vedtar eventuelle justeringer av planen.   
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6. En sak om prosjektkostnader for RHFene knyttet til selve migreringsfasen 

skal legges fram for Interregional styringsgruppe i møtet 30. september 
2015, med forslag om hvordan disse skal finansieres. Endelig beslutning 
om finansiering av disse kostnadene må behandles i AD-møtet og 
forankres i hvert enkelt RHF. Samtidig arbeides det med en sak på lengre 
sikt, som bestilt av AD-møtet 27. april 2015, om samlete kostnader til 
permanent IKT-drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norsk 
Helsenett. 

 

 
 
Referent: Trine Magnus 
 
 

Neste møte: Onsdag 10. juni kl 0930 – 1530, Park Inn Hotell Gardermoen 
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Etablering av veiledningstjenester for pasientrapporterte data for medisinske 
kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn 
Saken om å etablere et PROM-senter for medisinske kvalitetsregistre har vært opp flere ganger, 
senest 4. mars 2015. HOD har gitt sin endelige vurdering av ansvarsforholdene i en 
veiledningstjeneste for PROM i medisinske kvalitetsregistre (brev av 01.2015).  Det fremgår av brevet 
at HOD mener at arbeidet med å inkludere PROM i kvalitetsregistrene skal sikres gjennom et 
samarbeid mellom SKDE og Kunnskapssenteret og ikke ved å opprette et eget PROM-senter.  Videre 
ser departementet det som naturlig at disse oppgavene integreres som en del av oppgavene i 
nasjonalt servicemiljø ved SKDE, men at det ikke er noe i veien for å delegere denne oppgaven til for 
eksempel Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen. Enheten vil hete Nasjonalt 
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre - fagsenter for pasientrapporterte data.  
 

Aktuelt 
 Det er utarbeidet en tjenesteavtale mellom Helse Nord RHF og Helse Bergen om drift av 

fagsenter for pasientrapporterte data (se vedlegg 3). 
 

 For 2015 vil fagsenteret finansieres dels gjennom overskudd fra tidligere års felles 
infrastrukturmidler og dels gjennom at HOD i fordeling for 2015 disponerte 1,2 mill til 
styrking av arbeidet med PROM i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 

 

 Det fremmes en sak for AD-møtet vedrørende finansiering av fagsenteret hvor en samlet 
sum på 2 mill kroner årlig må avsettes til drift av fagsenteret i nasjonalt servicemiljø for 
arbeidet med å sikre pasientrapporterte data i nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
Summen foreslås fordelt jevn på alle RHF med 0,5 mill årlig (se vedlegg 4).  
 

 
 

Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering 
 
 
 
Vedlegg:  

 
3 Oppdragsdokument, nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre – fagsenter for 

pasientrapporterte data 

4 Sak til AD-møtet vedrørende finansiering inkl brev fra HOD 

 
 

Saksframlegg 

Møtedato  10.6.2015 

Saksnr  17/2015 

Saksbehandler Philip Skau, SKDE 
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Sak 17/15 vedlegg 3 Oppdragsdokument, nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
– fagsenter for pasientrapporterte data 
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1
 www.promcenter.se 
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2
 (http://www.helse-bergen.no/fagfolk/forskning/Sider/fagsenter-for-pasientrapporterte-data.aspx) 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 

http://www.helse-bergen.no/fagfolk/forskning/Sider/fagsenter-for-pasientrapporterte-data.aspx
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Sak 17/15 vedlegg 4 Sak til AD-møtet vedrørende finansiering inkl brev fra HOD 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Veiledningstjeneste for pasientrapporterte data i nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre – behov for finansiering fra og med 2016. 
 
Hva saken omhandler i korte trekk 
Alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal inneholde pasientrapporterte data 
(PROM). Det er i så måte behov for tilbud om kunnskapsbasert veiledning til 
registermiljøene. Interregional styringsgruppe besluttet primo 2014 å planlegge et 
PROM-senter for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, lokalisert til det eksisterende 
Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen HF.  
 
Saken fikk en uventet lang behandlingsprosess pga henvendelser fra sentrale 
helsemyndigheter. Tjenesten er imidlertid nå etablert, kfr brev fra HOD av 5. januar 
2015 (vedlegg 1), som en del av det nasjonale servicemiljøet, med ansvar i Helse Nord 
RHF og utførelse i Helse Bergen HF. 
 
Tjenesten er delfinansiert ut 2015, men har behov for 2 mill kroner årlig fra og med 
2016 for å kunne drives som planlagt. 
 
Bakgrunn for saken 
Det er et krav i oppdragsdokumentet fra HOD til de regionale helseforetakene at 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal inneholde pasientrapporterte resultater. Et 
fåtall av registrene har dette i dag. Det er et stort behov for veiledning og kompetanse 
for å kunne utføre oppdraget. Interregional styringsgruppe besluttet derfor i februar 
2014 (sak 11-2014, vedlegg 2) å etablere en plan for utvikling, drift og finansiering av et 
norsk PROM-senter for medisinske kvalitetsregistre etter modell fra tilsvarende i 
Sverige. 
 
Planen var klar for behandling i Interregional styringsgruppe i juni 2014 (sak 21-2014) 
og beskrev opprettelse av et PROM-senter for medisinske kvalitetsregistre ved 
Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen HF, i samarbeid med 
Kunnskapssenteret, med et årlig driftsbudsjett på 3,5 mill. (vedlegg 3). 
 

Notat til AD-møtet 
 

Til : AD-møtet 15.06.15 

Fra : Interregional styringsgruppe 

Dato : 29.05.15 

 

Saksbehandlende RHF: Helse Nord / SKDE 

Unntatt offentlighet:  
Dato for ev. tidligere behandlinger i AD-møte:  

 

 
 



23 
 

Saken måtte imidlertid utsettes pga henvendelser fra hhv Kunnskapssenteret, 
Helsedirektoratet og HOD. Det ble anført at Kunnskapssenteret allerede hadde nasjonal 
kompetanse på PROM og at det derfor ikke var hensiktsmessig med et nytt senter. HOD 
fremmet ønske om en nærmere utredning, og Helsedirektoratet fikk i oppdrag av HOD å 
gjennomføre en prosess med de ulike aktørene og anbefale en løsning. 
 
Brev fra HOD av 5. januar 2015 til RHFene og Kunnskapssenteret (vedlegg 1) 
konkluderer kort oppsummert anbefalingene slik:  

 Det skal ikke etableres et PROM-senter. Arbeidet med å inkludere PROM i 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre må sikres i et samarbeid mellom Nasjonalt 
servicemiljø ved SKDE og Kunnskapssenteret 

 Om SKDE ønsker å delegere oppgaven til for eksempel Fagsenter for 
pasientrapporterte data i Helse Bergen, står de fritt til det 

 Arbeidet med å inkludere PROM i nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal 
bygge på en felles og solid metodikk som også åpner mulighet for å benytte 
dataene i utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer 

 Kunnskapssenteret skal bidra i arbeidet blant annet ved å gi metodiske føringer 
ved valg av instrumenter og utvikling, oversetting og validering av skjema 

 Arbeidet må håndteres innenfor budsjettrammene til hhv RHF og 
Hdir/Kunnskapssenteret 

 
I et samarbeid mellom Helse Nord RHF / SKDE og Helse Vest RHF / Fagsenter for 
pasientrapporterte data i Helse Bergen, er HODs anføringer fulgt opp. Den planlagte 
tjenesten benevnes nå «Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, fagsenter 
for pasientrapporterte data». Den vil som tidligere planlagt bli lokalisert til Helse Bergen 
HF/ Fagsenter for pasientrapporterte data gjennom en tjenesteavtale mellom Helse 
Nord RHF/SKDE og Helse Bergen HF. Kunnskapssenterets rolle vil bli utviklet nærmere i 
samarbeid mellom partene.  
 
Interregional styringsgruppe behandlet saken 4. mars 2015 og tok den til orientering.  
Videre plan for arbeidet, i form av beskrevet oppdrag fra nasjonalt servicemiljø ved 
SKDE til Fagsenter for pasientrapporterte data, presenteres for Interregional 
styringsgruppe i møte 10. juni 2015 (vedlegg 4). 

 
 

Særskilte forhold AD-møtet bør være kjent med  
For å drive denne tjenesten videre kreves et årlig finansieringstilskudd fra RHFene på ca 
2 mill kroner fra og med 2016. Ca 1 mill forutsettes tildelt fra øremerkete midler til 
arbeidet med felles infrastruktur for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 
Budsjettet for tjenesten var planlagt til 3,5 mill årlig, hvorav 0,5 mill til 
Kunnskapssenteret. I hht anbefaling fra HOD legges det nå opp til at RHF og 
Kunnskapssenteret finansierer hver sin del. 
 
I 2015 er tjenesten midlertidig finansiert med 2,2 mill kroner gjennom 1) overskudd fra 
tidligere års felles infrastrukturmidler til arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre og 2) 
gjennom at HOD i fordeling av tilsvarende midler for 2015 disponerte 1,2 mill til 
styrking av arbeidet med PROM i de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene (brev av 
08.01.2015, (vedlegg 4). 
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Det anses som svært sannsynlig at ca 1 mill på samme måte videre vil kunne avsettes til 
dette formålet gjennom disse årlig øremerkete midlene fra HOD til felles infrastruktur 
for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 
Det mangler imidlertid 2 mill kroner årlig til drift av denne tjenesten. Dette beløpet 
foreslås overfor AD-møtet dekket gjennom 0,5 mill kroner fra hvert RHF. 
 
 
Prosess 
Årlig tildeling på 0,5 mill fra hvert RHF fra og med 2016 til drift av Nasjonalt 
servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre, fagsenter for pasientrapporterte data, må 
innarbeides i planarbeid og budsjett i hvert enkelt RHF. 
 
Vurdering: 
RHFene har ansvar for finansiering og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
Det er et krav fra eier at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal inneholde 
pasientrapporterte data. For å sette registrene i stand til å oppfylle dette kravet, anser 
Interregional styringsgruppe det som påkrevet å etablere en veiledningstjeneste som 
tidligere beskrevet. Interregional styringsgruppe har anbefalt at tjenesten lokaliseres til 
Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen og finansieres som beskrevet i 
inneværende sak. 
 
Budsjettmessige forhold 
En samlet sum på 2 mill kroner årlig må avsettes til drift av Nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre, fagsenter for pasientrapporterte data, det vil si til en 
veiledningstjeneste for å sikre pasientrapporterte data i nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre.  
Summen foreslås fordelt på alle RHF med 0,5 mill årlig. 
 
 
 
Forslag til konklusjon: 
 
 AD-møtet erkjenner RHFenes ansvar for å sikre at pasientrapporterte data blir en 

del av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 AD-møtet tar informasjonen om organisering av «Nasjonalt servicemiljø for 

medisinske kvalitetsregistre, fagsenter for pasientrapporterte data» til orientering. 
 De respektive AD vil sørge for intern oppfølging i eget RHF mht finansiering av 

tjenesten slik den er beskrevet i inneværende sak. 
 
 
 
Vedlegg 1: Brev fra HOD av 5. januar 2015 
Vedlegg 2: Sak 11-14 Interregional styringsgruppe, 24. februar 2014 
Vedlegg 3: Sak 21-14 Interregional styringsgruppe, 4. juni 2014 
Vedlegg 4: Sak 17-15 Interregional styringsgruppe, 10. juni 2015  
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Sammenslåing av Norsk nyrebiopsiregister og Norsk nefrologiregister 

 
Bakgrunn 
Saken har vært behandlet i styringsgruppen flere ganger senest ved møtet den 26.11.2014 (sak 
53/2014)  
 

Aktuelt 
5. mars 2015 ble det avholdt et møte mellom Norsk nyrebiopsiregister, Norsk nefrologiregister og 
representanter for de regionale fagsentrene og SKDE med hensikt å bli enige om et felles grunnlag 
for å slå de to registrene sammen. De to registrene ble her enige om å slå seg sammen under navnet 
Norsk nyreregister. Hovedpunktene i sammenslåingen er: 

 Variabler som i dag inngår i Norsk nyrebiopsiregister blir en del av del av Norsk Nyreregister 

 Data som er samlet inn i Norsk nyrebiopsiregister vil ikke overføres til det nye Norsk 
nyreregister, men forvaltes av Helse Bergen under den opprinnelige konsesjonen 

 Databehandlingsansvarlig for Norsk nyreregister blir Oslo universitetssykehus HF 

 Den daglige ledelsen av Norsk nyreregister blir ved Oslo Universitetssykehus 

 Det opprettes en ny styringsgruppe for Norsk nyreregister med medlemmer fra det tidligere 
Norsk nefrologiregister og Norsk nyrebiopsiregister 

 Det utarbeides en databehandleravtale mellom Oslo Universitetssykehus HF og Helse Bergen 
HF om behandling av data vedrørende nyrebiopsier 

 Norsk nyrebiopsiregister finansieres i dag av Helse Vest RHF og Norsk nefrologiregister 
finansieres av Helse Sør-Øst RHF. Når registrene slås sammen vil Helse Vest RHF finansiere 
driften av det fagmiljøet i Bergen som skal forvalte nyrebiopsidelen av det nye registeret. 
 

Norsk nyreregister blir en endring av Norsk nefrologiregister og den 22.04.15 søkte Oslo 
universitetssykehus Datatilsynet om endret konsesjon for Norsk nefrologiregister til også å gjelde 
nyrebiopsier samt at navnet endres fra Norsk nefrologiregister til Norsk nyreregister. Når ny 
konsesjon foreligger vil Helse Bergen søke om at Norsk nyrebiopsiregister avvikles som nasjonalt 
medisinsk kvalitetsregister. 

 
 

 

Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen tar saken til orientering 
 
 
 
 
Vedlegg:  

 
5 Referat fra møte 5.mars 2015 

 

Saksframlegg 

Møtedato  10.6.2015 

Saksnr  18/2015 

Saksbehandler Philip Skau, SKDE  
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Sak 18/15 vedlegg 5 Referat fra møte 5.mars 2015 

 

 
 

Møtereferat 
 

Etablering av Norsk nyreregister 
 

Dag Torsdag 5. mars 2015 

Tid Kl. 10.00 – 15.00 

Sted Radisson Blu Gardermoen 

Deltakere Philip A. Skau SKDE, Eva Stensland SKDE. Marie Wåtevik fagsenter for medisinske registre 
Helse Vest, Linn Jeanette Waagbø fagsenter for medisinske registre Helse Vest, Rune 
Bjørneklett Helse Bergen, Einar Svarstad Helse Bergen, Bjørn Egil Vikse Helse Fonna, Sabine 
Leh Helse Bergen, Wenche Reed OUS, Anna Varberg Reisæter OUS, Tor Åsmund Martinsen 
OUS, Anders Åsberg OUS. 

 

 SAK 
1 Gjennomgang av vedtekter for Norsk nyreregister 

 
Anders Åsberg fra Norsk nefrologiregister la frem forslag til vedtekter for det nye registeret. Forslaget som 
ble lagt frem på møtet var gjennomarbeidet av både Norsk nefrologiregister og Norsk nyrebiopsiregister. 
Under gjennomgangen av dokumentet kom det fram flere innspill som ble inkludert i det endelige 
dokumentet (se vedlegg) 
 

2 Gjennomgang av registerbeskrivelse for Norsk nyreregister 
 
Anders Åsberg fra Norsk nefrologiregister la frem forslag til vedtekter for det nye registeret. Forslaget som 
ble lagt frem på møtet var gjennomarbeidet av både Norsk nefrologiregister og Norsk nyrebiopsiregister. 
Under gjennomgangen av dokumentet kom det fram flere innspill som ble inkludert i det endelige 
dokumentet (se vedlegg). Registerbeskrivelsen vil suppleres med endelig variabelbeskrivelse. 
 

3 Gjennomgang av samtykkeskriv 
Anders Åsberg fra Norsk nefrologiregister la frem forslag til nytt samtykkeskriv. Det ble her lagt vekt på at 
samtykket ikke skulle avvike i vesentlig grad fra Norsk nefrologiregisters opprinnelige samtykke, men ta 
inn de elementene som er nødvendig for å kunne inkludere de pasientene som før inngikk i 
nyrebiopsiregisteret (se vedlegg). 
 

4 Innhold og utarbeidelse av databehandleravtale mellom OUS og HB 
 
Det skal utarbeides en databehandleravtale mellom OUS HF og Helse Bergen HF, hvor OUS er 
databehandlingsansvarlig og Helse Bergen er databehandler for den delen av datasettet som tidligere 
inngikk i Norsk nyrebiopsiregister. OUS utarbeider forslag til avtaletekst. 
 

5 Finansiering av Norsk nyreregister 
 
Norsk nyrebiopsiregister finansieres i dag av Helse Vest RHF og Norsk nefrologiregister finansieres av 
Helse Sør-Øst RHF. Når registrene slås sammen vil Helse Vest RHF finansiere driften av det fagmiljøet i 
Bergen som skal forvalte nyrebiopsidelen av det nye registeret.  
 
Helse Vest beholder Seksjon for Nyrebiopsi i oversikten over registrene som blir driftet med finansiering 
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av Helse Vest. Dette forutsetter at Helse Bergen tar ansvar for denne seksjonen. 
Finansiering av seksjonen blir beregnet som for andre nasjonale medisinske kvalitetsregistre, men med 
reduksjon for utgifter til utvikling av drift av løsninger for pasientrapporterte data og til 
monitoreringsfunskjon. Kostnadsbehovet for drift av seksjon for nyrebiopsi er dermed beregnet til 
Kr. 1 500 000 pr.år. Ved innføring av elektronisk innrapporteringsløsning kan behov for sekretær bli 
mindre. 
 
Helse Sør-Øst vil finansiere Norsk nyreregister etter samme modell som Norsk nefrologiregister ble 
finansiert. 
 

6 Avvikling av Norsk nyrebiopsiregister i dagens form 
 
Den endelige meldingen til Helsedirektoratet om endring av status vil for registrene vil sendes etter at ny 
konsesjon for Norsk nyreregister er klar.  
 
Helse Vest vil søke Helsedirektoratet om å avvikle Norsk nyrebiopsiregister som nasjonalt medisinske 
kvalitetsregister. Registeret vil etter dette forvaltes av Helse Bergen HF under gjeldende konsesjon.  
Helse Sør-Øst vil melde til Helsedirektoratet at Norsk nefrologiregister har slått seg sammen med Norsk 
nyrevbiopsiregister og at det nye registeret vil hete Norsk nyreregister. 
 

7 Søknad om ny konsesjon og videre arbeid 
 
Når alle grunnlagsdokumenter er ferdige vil OUS søke Datatilsynet om endring av navn på registeret samt 
nye variabler og et nytt samtykkeskriv. 
 

8 Eventuelt 
 
Intet 
 

 

 
Referent: Philip A. Skau       Tromsø 25.03.15 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Vedtekter for Norsknyreregister 

2. Registerbeskrivelse for Norsk nyreregister 

3. Samtykkeskriv for Norsk nyreregister 

4. Dokument om finansiering fra Helse Vest RHF 
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Status for arbeidet i Fagforum medisinske kvalitetsregistre NIKT HF 
 
Bakgrunn 
Muntlig orientering fra Fagforum kvalitetsregistre NIKT med utgangspunkt i vedlagte presentasjon.   

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering 

 

 
 
Vedlegg:  

 
6. Presentasjon fra John Kåre Knudsen, FMK NIKT HF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  10.6.2015 

Saksnr  19/2015 

Saksbehandler John Kåre Knudsen, Helse Vest IKT  

 



31 
 

Sak 19/15 vedlegg 6 – Presentasjon FMK NIKT HF 
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Forslag til felles modell for finansiering av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn 
Saken er en oppfølging fra forrige møte, der styringsgruppen i vedtak til sak 05-15 ba om at det til 
neste møte ble utarbeidet et forslag til felles modell for finansiering av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Styringsgruppen ser behov for at regionene etablerer en forutsigbar og felles modell 
for finansiering av arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 
Drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre kan grovt deles i hhv «Faglig drift», dvs å sørge for 
registerets innhold, funksjon og datakvalitet, at registerets resultater bearbeides og formidles, og at 
resultatene benyttes til kvalitetsforbedring, og «IKT-drift og –forvaltning», dvs drift og forvaltning av 
de elektroniske løsninger som skal sørge for at registrenes oppfyller sine formål. 
 
Hva gjelder sistnevnte har AD-møtet 27. april behandlet sak 043-2015 Nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre - kostnader til IKT-drift og sak 044-2015 IKT-løsninger for nasjonale kvalitetsregistre - 
plan og status for migrering fra helseregister.no til Norsk Helsenett og utrulling av Rapporteket, med 
følgende konklusjon: 
 

AD-møtet ber om at det fremmes en felles sak som omhandler begge temaer. Saken skal gi 
tilbakemelding på følgende: 

 Hvilke løsninger vil komme hvilke kvalitetsregistre til gode? 

 Økonomi (herunder prismodell) for migrering og drift av nasjonale kvalitetsregistre. 

 Fremdriftsplan for migrering fra helseregister.no til Norsk Helsenett og utrulling av 
Rapporteket. 

 
Finansiering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre har vært et tema i Interregional styringsgruppe 
og AD-møtet i mange år. Saken «Finansieringsbehov for nasjonale medisinske kvalitetsregistre» fra 
16. februar 2011 er vedlagt til informasjon (vedlegg 7). 

 
Aktuelt 
Alle RHF har interne og mer eller mindre forutsigbare systemer for finansiering av faglig drift av sine 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Styringsgruppen ser behov for å skape en felles forutsigbarhet 
hva gjelder finansiering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre på tvers av registrenes 
regiontilhørighet.  
 
Det er viktig at en finansieringsmodell i tillegg til forutsigbarhet har fleksibilitet til å fange opp ulike 

karakteristika og behov mellom registrene. Forskjeller i omfang av innregistrerende enheter, insidens 

av aktuell tilstand / prosedyre, kroniske sykdommer med langvarig oppfølging og registerets 

modenhet gir forskjeller i finansieringsbehov. I tillegg vil noen registre ha andre finansieringskilder, f 

eks registre knyttet til nasjonale kompetansetjenester.    

Saksframlegg 

Møtedato  10.6.2015 

Saksnr  20/2015 

Saksbehandler Trine Magnus, SKDE  
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I Helse Midt-Norge er det utarbeidet et forslag til en modell med mulighet for justering for nærmere 

bestemte karakteristika. Modellen består av en grunnfinansiering som varierer innenfor et gitt spenn 

avhengig av registerets kompleksitet, og av mulige tillegg etter faste kriterier. Registre som er knyttet 

til nasjonale kompetansetjenester behandles særskilt fordi disse vil ha annen / særskilt finansiering 

knyttet til denne funksjonen. 

Modell fra Helse Midt-Norge 

 Grunnfinansiering# 

50-100 % stilling til daglig drift av registeret  550 000 – 850 000* 

0-100 % koordinator stilling  0 - 650 000* 

Reiser 100 000  

Infrastruktur (areal, varme, lys, PC, kontorrekvisita osv) 300 000  

Totalt  950 000 - 1 900 000 

 

 Justeringer – Tillegg (mulig tillegg til grunnfinansiering)  

A. Register som innhenter data fra over 70 % av alle foretak 

og hvor registreringsantallet er stort eller spredt pr 

foretak (mange involverte avdelinger), kan få et tillegg 

som dekker inntil 1,5 ekstra koordinatorer og forholdsvis 

økning i drift og reiser 

1 500 000 

B. Register som innhenter data fra over 50 % av alle foretak 

og hvor registreringsantallet er stort eller spredt pr 

foretak kan få et tillegg som dekker en ekstra koordinator 

og forholdsvis økning av midler drift og reise 

 900 000  

C. Registerets modenhet: Stadium 4. Øremerket midler til 

kvalitetsforbedringsarbeid, valideringsarbeid  

 
500 000  

 

Register tilknyttet en Nasjonalt kompetansetjeneste   

Et register som er tilknyttet en nasjonal kompetansetjeneste vil 
kun få finansiert inntil 50 % koordinator  

 
500 000* 

Reise   50 000 

Infrastruktur (areal, varme, lys, PC, kontorrekvisita osv)** 300 000 

Totalt 850 000 
*Inkludert sos. Kost 
# 

Grunnfinansiering er avhengig av registerets størrelse og kompleksitet Dette må beskrives i 

utarbeidet kalkuleringsskjema. Denne beregningsmodellen inkluderer ikke IKT utgifter (utvikling, drift , 

forvaltning)og gjelder alle registre som ikke er tilknyttet Nasjonale kompetansetjenester. 

** Forutsatt at de administreres fra Seksjon for medisinske kvalitetsregistre  

 

Modellen i Helse Midt-Norge er spesielt tilpasset en del av deres omfattende, nasjonale 

kvalitetsregistre. Det foreslås at elementene i modellen fra Helse Midt-Norge legges til grunn for en 

felles, nasjonalt anbefalt modell, men at den utvikles til en mer generalisert form som beskrevet 

nedenfor. 
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Forslag til felles modell for finansiering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre – årlig tildeling til 

faglig drift: 

 Grunnfinansiering# 

50-100 % stilling til medisinsk faglig ledelse av registeret  550 000 – 850 000* 

50-100 % stilling koordinator / daglig drift 350 000 - 650 000* 

Reiser og faglig møtevirksomhet Inntil 100 000  

Infrastruktur (areal, varme, lys, PC, kontorrekvisita osv.) Inntil 300 000  

Totalt  1 300 000 - 1 900 000 

 

 Tillegg (mulig tillegg til grunnfinansiering)  

A. Register som innhenter data fra over 70 % av alle foretak, 

der registreringsantallet er stort eller spredt pr foretak 

(mange involverte avdelinger), eller som krever langvarig 

oppfølgning, kan få et tillegg som dekker inntil 1 ekstra 

koordinator og forholdsvis økning i midler til drift og reiser 

Inntil 1 000 000 

B. Register som innhenter data fra 50 % - 70 % av alle foretak 

der registreringsantallet er stort eller spredt pr foretak, 

eller som krever langvarig oppfølging, kan få et tillegg som 

dekker inntil en halv ekstra koordinator og forholdsvis 

økning av midler til drift og reise 

 Inntil 500 000  

C. Når registeret har etablert konkrete planer for 

kvalitetsforbedringsarbeid og vaildering av datakvalitet, 

tilstås det øremerket midler til disse formålene. 

 
Inntil 500 000  

 

Register tilknyttet en Nasjonalt kompetansetjeneste   

Et register som er tilknyttet en nasjonal kompetansetjeneste vil 
kun få finansiert inntil 50 % koordinator  

 
500 000* 

Reise   50 000 

Infrastruktur (areal, varme, lys, PC, kontorrekvisita osv.)** 300 000 

Totalt 850 000 
*Inkludert sosiale kostnader 
# 

Grunnfinansiering er avhengig av registerets størrelse og kompleksitet, som beskrives nærmere i 

særskilt skjema. NB: Inkluderer ikke IKT utgifter (utvikling, drift, forvaltning) og gjelder ikke registre 

som er tilknyttet Nasjonale kompetansetjenester.  

** Forutsatt at de administreres fra en felles registerenhet. 

 

Det åpnes for diskusjon om hvorvidt anbefalt grunnfinansiering per register bør være et spenn som 

foreslått i modellen, eller ett konkret beløp (f.eks. 1,7 mill).  

Denne modellen gjelder bare såkalt faglig drift og dekker ikke kostnader til forvaltning og drift av 

elektroniske registerløsninger. IKT-utgifter er for tiden under nærmere utredning i forbindelse med 

overføring av driftsansvar fra RHFene til Norsk Helsenett.  
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Modell for finansiering av IKT-drift kan presenteres først når et samlet og realistisk kostnadsbilde 

foreligger fra Norsk Helsenett / Fagforum for medisinske kvalitetsregistre i NIKT HF (FMK-NIKT). 

 

Forslag til vedtak: 
1. Interregional styringsgruppe ser behov for at regionene etablerer en forutsigbar og felles 

modell for finansiering av arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
2. Styringsgruppen anbefaler modell for faglig drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

som presentert i denne saken. 
3. Styringsgruppen anbefaler AD i hvert enkelt RHF å legge denne modellen til grunn for 

finansiering av faglig drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre med 
databehandlingsansvar i egen region. 

4. En sak vedrørende kostnader til drift av IKT-drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
fremmes for AD-møtet på et senere tidspunkt når tilstrekkelig kvalitetssikret informasjon 
foreligger. 

 
 
 

 
 
 
Vedlegg:  

 
7. Sak 05-2011 til Interregional styringsgruppe «Finansieringsbehov for nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre» 
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Sak 20/15 vedlegg 7 Sak 05-2011 til Interregional styringsgruppe «Finansieringsbehov for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre»  

 

Møtedato  16.2.2011 

Saksnr  05/11 

Saksbehandler Trine Magnus, SKDE 

 

Sak 05-2011 Interregional styringsgruppe: 
Finansieringsbehov for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 
Bakgrunn for saken 
Under behandling av sak 43-2010 om fordeling av felles infrastrukturmidler, ba 
styringsgruppen om å få seg forelagt en egen sak om finansielle løsninger for 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre, som dekker alle relevante områder av 
arbeidet.  
 
Ad kostnader knyttet til nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
Kostnader ved utvikling og drift av medisinske kvalitetsregistre er knyttet til 
  

 Planlegging av formål, innhold og utforming av registeret  

(Fase 1 - utforming av protokoll)  

 Design, oppbygging / utprøving av registeret i en egnet teknisk løsning  

(Fase 2 – implementering)  

 Drift - innregistrering av data i planlagt omfang, kvalitetssikring av data, 

etablering av analyserbare datasett, rapportering av resultater i hht registerets 

formål.  

Lønnsmidler til faglige registeransvarlige, til innregistrering og kvalitetssikring av 
data, samt til drift og vedlikehold av IKT-systemene, utgjør en vesentlig andel av de 
varige driftskostnadene. 
 
I den svenske utredningen fra 2010, «Guldgruvan i helso- och sjukvården – Forslag 
til gemensam satsning 2011-2015», er det beregnet at utgiftene knyttet til utvikling og 
drift av Sveriges noe over 70 nasjonale kvalitetsregistre er på minst 500 mill kroner 
per år, og at ca 180 mill kroner av dette er kostnader knyttet direkte til innregistrering 
av data (kap 10, s 270). Fordelt per register betyr dette en beregnet kostnad på ca 
2,5 mill knyttet til registrering og drift, og totale kostnader på ca 7 mill per nasjonalt 
medisinsk kvalitetsregister. Det antas å være store muligheter for besparelser knyttet 
til bedre IKT-systemer og til samordning av infrastruktur for gruppe av registre, men 
understrekes samtidig at behovet for betydelige og forutsigbare investeringer er til 
stede. 
 
I Norge er det svært ulikt hvor langt de 19 etablerte nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre er kommet i utviklingen og hvordan de hittil har vært finansiert innen 
eget RHF. De øremerkete, regionale fellesmidlene benyttes til felles infrastruktur for 
informasjon, veiledning, tilrettelegging, organisering og IKT-utvikling innenfor 
rammene av oppdraget til RHFene fra HOD og mandatet fra RHFene til den 
interregionale styringsgruppen. Det er etablert et interregionalt nettverk – såkalte 
nodefunksjoner – finansiert innenfor oppdraget/midlene til Helse Nord RHF / SKDE, 
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og tilsvarende nettverk for IKT-funksjonen (IKT-noder) planlegges finansiert av 
midlene til fordeling mellom RHFene (16,5 mill i 2011). 
 
Nedenfor er oppgaver, ansvarsforhold og ressursbehov ved registerutvikling og 
 – drift skjematisk skissert: 
 
Tabell 1. Aktivitet, ansvarsforhold og ressursbehov ved registerutvikling og -drift 

 

Aktivitet Ansvarlig Ressursbehov 

Fase 1: Oppstartfase, fram til ferdig protokoll 
Planlegging av registeret 
Utforming av protokoll 
 
Rådgivning og veiledning 

Registeransvarlig 
 
Nasjonalt servicemiljø - SKDE 
og regional nodefunksjon 

Tidsbruk / lønn faglig 
registeransvarlige 
 
På etterspørsel 

Fase 2: Utviklings- og implementeringsfase 
Design teknisk løsning Hemit / IKT-node**  ca 150 timeverk  

 

Utvikling og testing av 
teknisk løsning 

Hemit / IKT-node**  ca 400 timeverk 

Implementering av teknisk 
løsning 

Hemit / IKT-node** Varierende 

Medisinsk faglig 
registerledelse 

Registeransvarlig Tidsbruk / lønn for faglig 
registeransvarlige 

Rådgivning og veiledning Nasjonalt servicemiljø - SKDE 
og regional nodefunksjon 

På etterspørsel 

Fase 3: Driftsfase 
Faglig ledelse og drift, inkl 
rapportering og analyse 
 
 
Sekretærfunksjoner, 
registrering /kvalitetssikring 

Medisinsk faglig ansvarlige i 
HF med 
databehandlingsansvar for 
registeret 
 
Sekretariat 
/registerorganisasjon i 
ansvarlig HF 

50% - 100 % overlegestilling 
* 
 
 
 
50% - 75% stilling * 
 

Faglig nasjonalt 
utviklingsarbeid 

Registeransvarlig 
 

Opplæring, møtevirksomhet, 
reiser 
Ca 100 000 kroner / år* 

Infrastruktur (IT-utstyr og -
program, lokaler m.v.) 

Registeransvarlig Ca 150 000 kroner/ år* 

Rapportering og analyse – 
veiledning og bistand  

Nasjonalt servicemiljø (SKDE 
/ regionale noder) 

På etterspørsel 

Lokal IKT-drift (drift av MRS-
plattform, evt andre program, 
drift av hvert enkelt register) 

Regional IKT-node,   

Sentral drift Hemit / Helse Nord IKT / 
Norsk Helsenett*** 

Sentral drift MRS-løsning 
(Hemit): 
2000 timer / 1,1 mill kroner per 
år.  I tillegg drift av felles 
driftsmiljø (HN-IKT / Norsk 
Helsenett) – 2000 timer (?) 

  *  Etter beregninger utarbeidet av Fagsenteret i Helse Vest  
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 **  Ansvars- og arbeidsfordeling Hemit / regional IKT-node ikke endelig avklart 
***  Endelig modell ikke utformet 
 
Dersom modellen med regionale IKT-noder etableres og utvikles som foreslått av 
styringsgruppen, vil det i et funksjonelt og effektivt samarbeid mellom Hemit, Helse 
Nord IKT og regionale IKT-noder være både kompetanse og kapasitet til å sørge for 
generell IKT-infrastruktur (registerplattformer og felles driftsløsning), samt etablering 
av IKT-løsninger for enkeltregistre. Av økonomiske ressurser er det for dette 
systemet til disposisjon følgende i 2011 ut over basisfinansieringen av Hemit på 5 
mill kroner per år: 

 8.3 mill – utlyst som utviklingsmidler for enkeltregistre.  Kilde: 5,3 mill 

overskudd SKDE fra 2009, 3 mill regionale fellesmidler fra 2010 

 3,35 mill – tjenester fra Hemit til enkeltregistre med nasjonal status. Kilde: 2,35 

mill overskudd Hemit 2009, 1 mill regionale fellesmidler fra 2010. 

I tillegg kommer 3 mill i hhv 2010, 2011 og 2012 til utvikling av felles driftsmiljø (eget 
prosjekt), samt midler til drift av regionale IKT-noder (1 mill til hver region i 2010, 
foreslås økt i 2011 – kfr sak xx/11). 
 
Utfordringen i denne modellen er at ansvar og beslutningsmyndighet er fordelt på 
flere aktører og at ingen har et enhetlig ledelsesansvar for hele prosessen. 
 
De regionale fellesmidlene finansierer ikke faglig ledelse og drift av enkeltregistre. 
Dette er i dag et ansvar for registeransvarlig RHF.  Det er behov for å utvikle en 
omforent framtidig modell også på dette punktet, både hva gjelder kostnadsramme 
og finansieringskilde.  
 
Ad kostnadsramme: I Helse Vest er det beregnet at faglig ledelse og drift av et 
nasjonale medisinsk kvalitetsregister koster mellom 1 og 1,5 mill kroner per år (kfr 
tabell 1). I Sverige er kostnadsanslaget ca 2,5 mill (kfr utredningen fra 2010 omtalt 
ovenfor). I Helse Vest arbeider man med å etablere en ordning der status som 
nasjonalt kvalitetsregister utløser regionale driftsmidler mellom 1 og 1,5 mill kroner 
(ikke endelig vedtatt). Dersom de øvrige regionene gjorde tilsvarende beslutninger, 
ville man oppnå et felles nasjonalt system for finansiering av faglig ledelse og drift.  
 
Videre kan det være et tema hvorvidt også midler til faglig ledelse og drift bør trekkes 
ut fra RHFenes felles inntektsramme og øremerkes, på samme måte som det er gjort 
med midler til infrastruktur. På den måten vil det bli ytterligere understreket at drift av 
et nasjonalt kvalitetsregister er en oppgave man påtar seg på vegne av alle RHF, og 
man unngår at enkelte RHF blir «straffet» økonomisk ved å påta seg slikt ansvar. 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Styringsgruppen viser til tabell 1 i saksframlegget som oversikt over oppgaver 

og ansvarsforhold knyttet til utvikling og drift av nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre 

2. Styringsgruppen anbefaler at regionale IKT-noder etableres i alle regioner, og 

at modellen for IKT-support av nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

videreutvikles som foreslått i denne sak. Noen utfordringer knyttet til 

ansvarsforhold og ledelse av felles disponible ressurser må finne sin løsning. 
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3. Styringsgruppen erkjenner at de nasjonale fellesmidlene til IKT- infrastruktur 

inntil videre synes å dekke behovet for utvikling og drift både regionalt og 

sentralt, dette innebærer at midler også benyttes til drift. Det er 

databehandlingsansvarlig som har ansvar for å finansiere den tekniske driften 

av kvalitetsregistrene,  

4. Det er behov for å etablere et forutsigbart system for finansiering av klinisk 

ledelse og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Modellen som er 

under utarbeidelse i Helse Vest RHF foreslås lagt til grunn. 

5. Styringsgruppen foreslår at det i framtida etableres et system med felles, 

øremerkete midler som bidrag til kostnader ved klinisk faglig ledelse og drift av 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
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Offentliggjøring av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

 
Bakgrunn 
Det er bred enighet om målet om at relevante, kvalitetssikrete og representative resultater fra 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre skal være åpent tilgjengelige og tilrettelagt for ulike 
målgrupper. Resultatformidling er en forutsetning for å drive forbedringsarbeid med utgangspunkt i 
resultater fra medisinske kvalitetsregistre, og for å nå målet med satsningen på nasjonale 
kvalitetsregistre: ”Kunnskap fra de medisinske kvalitetsregistrene i Norge skal bidra til en bedre, 
sikrere og likeverdig fordelt helsetjeneste for befolkningen”. 
Styringsgruppen stilte i møte 26. september 2012 som krav at «alle registre som er i stand til det skal 
levere noen relevante analyser til offentliggjøring.  
I 2014 ble resultatene fra nasjonale medisinske kvalitetsregistrene offentliggjort på 
kvalitetsregistre.no den 15. desember. I 2014 var det 14 flere registre som offentliggjorde på sykehus 
i forhold til året før. 
 

Aktuelt 
Registre som har nasjonal status skal årlig offentliggjøre resultater. Registrene bes levere resultater 
som skal offentliggjøres til nasjonalt servicemiljø ved SKDE årlig innen 1. oktober. Alle medisinske 
kvalitetsregistre med nasjonal status skal levere en beskrivelse av: 

 Formålet til registeret 

 Pasientgruppen som omfattes av registeret 

 Oversikt over sykehusene som behandler pasientgruppen 

 De viktigste kvalitetsmålene  

 Dekningsgrad på enhet og individnivå (antatt eller validert mot NPR). Metode for beregning 
av dekningsgrad beskrives kort 

 Hvordan resultatene har blitt benyttet i kvalitetsforbedringsarbeid 

 For de registre der faglig ledelse mener at datagrunnlaget er tilstrekkelig, presenteres 
analyser som i størst mulig grad reflekterer registerets formål. Dette kan være resultatmål 
eller prosessmål  
 

Styringsgruppa stiller som krav at resultatene presenteres på sykehusnivå hvis registeret har data på 
dette nivået. Data kan presenteres på annet nivå (RHF/HF/fylke) hvis datakvaliteten ikke tillater 
offentliggjøring på sykehusnivå. Det er også viktig at presentasjonen av resultatene er tilpasset et 
bredt publikum. Redaksjonsrådet for offentliggjøring i Nasjonalt servicemiljø vil utarbeide nærmere 
krav til registrene om utforming av det som skal offentliggjøres. 
 
 
 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tilslutter seg det forelagte oppdraget til registrene om offentliggjøring av resultater. 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  10.6.2015 

Saksnr  21/2015 

Saksbehandler Philip Skau, SKDE  
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Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for perioden 2016-18/20  
 

Bakgrunn 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre utarbeidet i 2011 en Strategi- og handlingsplan 
for 2012-15, som ble godkjent av Interregional styringsgruppe i desember 2011.  
Strategiens overordnede målsetting var at medisinske kvalitetsregistre i framtida skal danne et 
landsomfattende og nasjonalt tilgjengelig kunnskapssystem med fortløpende, oppdatert, pålitelig og 
personvernmessig sikker kunnskap om kvalitet på behandling som tilbys den norske befolkningen i 

spesialisthelsetjenesten. Strategien hadde fire hovedsatsingsområder: 

 Bedring av datakvalitet 

 Økt bruk av resultater 

 Forbedret organisering 

 Sikring av driftsfinansiering 
 
Innenfor hvert satsingsområde var det i handlingsplanen definert målsetninger og tiltak for å nå 
målene. Status for tiltakene i handlingsplanen ble sist presentert for Interregional styringsgruppe på 
strategisamling i oktober 2014.  
 
Servicemiljøet har nå startet arbeidet med å utarbeide ny strategi for årene framover, og har 
foreløpig ikke konkludert om strategien skal være tre- eller femårig dvs. for perioden 2015 til 2018 
eller 2020. Det kan evt. være aktuelt å lage en femårig strategi og en treårig handlingsplan. 
 

Status 
Nasjonalt servicemiljø møttes 7.-8- mai 2015 til seminar i Oslo for å starte arbeidet med ny strategi- 
og handlingsplan. Det var totalt 34 deltakere fra alle regioner, som representerte både 
registerutviklingsmiljøet og IKT-miljøet.  
 
Vi hadde på forhånd definert syv tema som viktige: 

1. Datakvalitet 
2. Bruk av resultater 
3. Pasientinvolvering 
4. IKT 
5. Kommunikasjon 
6. Organisering av servicemiljøet 
7. Finansiering av registerdrift 
 
Deltakerne var delt i grupper som hadde møttes i forkant av seminaret for å sette opp noen 
viktige målsetninger og tiltak innen hvert tema. Under seminaret presenterte hver gruppe sine 
forslag, som deretter ble diskutert.  

 
Utkast til mål og tiltak innen ulike tema er i etterkant av seminaret oppsummert i vedlegg …, og vil 
presenteres for Interregional styringsgruppe under møtet. 
 

Saksframlegg 

Møtedato  10.6.2015 

Saksnr  22/2015 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE  
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Dette utkastet ble også presentert for Ekspertgruppen under deres møte 20. mai. Ekspertgruppens 
innspill vil bli presentert under møtet.   
 

Videre prosess  
Det er nedsatt en redaksjonsgruppe for strategien, bestående av ”gruppeledere” fra de ovennevnte 
gruppene samt en representant fra servicemiljøet i Helse Sør-Øst. Redaksjonsgruppen har et møte 
21.08.15. 
 
Redigerte versjoner av Strategi- og handlingsplan 2016-2018/20 vil presenteres for Interregional 
styringsgruppe 30.09.15 og 25.11.15, på siste møte for endelig godkjenning.  
 
 

Forslag til vedtak: 
Interregional styringsgruppe tar saken til orientering med de innspill som framkom under møtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

 
8. Utkast til strategi 
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Sak 22/15 vedlegg 8 Utkast til strategi   
 
Strategi og handlingsplan for nasjonalt servicemiljø for 2016-2018 (utkast etter strategiseminar mai 
-15):  
 
Syv tema er identifisert som viktige: 
1. Datakvalitet 
2. Bruk av resultater 
3. Pasientinvolvering 
4. IKT 
5. Kommunikasjon 
6. Organisering av servicemiljøet 
7.  Finansiering av registerdrift 
 
Etter strategiseminar er følgende mål og tiltak for disse tema foreslått:  
 
1. DATAKVALITET 
Mål:  
Det er høy grad av enhetlig struktur, dokumentasjon og bruk av termer og begreper i 
kvalitetsregistre. Videreføring av gammel målsetning. 
Tiltak: 
 - Stimulere til bruk av det nasjonale variabelbiblioteket for medisinske kvalitetsregistre. 
- Med utgangspunkt i variabelbiblioteket og arketypearbeidet utarbeide anbefalinger for enkel 
standardisering av variabelkoding og -kategorisering. 
- Servicemiljøet skal (evt. anskaffe og) tilby nødvendige standardiserte instrumenter for benyttelse i 
kvalitetsregistrene. (SF-36 etc.) 
 
Mål:  
De nasjonale medisinske kvalitetsregistre har høy dekningsgrad på individ- og virksomhetsnivå. 
[Minst 60% av registrene skal ha en dekningsgrad på individnivå som er høyere enn 80%.]  
Tiltak: 
 - Stimulere til økt bruk av den nasjonale tjenesten for validering og dekningsgradsanalyser. Alle 
registre bør gjøre dekningsgradsanalyser annet hvert år og offentliggjøre disse på standardisert form 
på Servicemiljøets nettside. 
- Planlegge og gjennomføre tiltak for å øke dekningsgraden. (jfr sak IRS …) 
 
Mål:  
Alle nasjonale registre har utarbeidet en plan (inkl. viktige validerings-variabler og eksterne kilder) for 
regelmessig validering og dokumentasjonen av dette.  
Tiltak: 
 - Servicemiljøet vedlikeholder en digital valideringshåndbok med  anbefalinger og relevante 
eksempler, og tilbyr råd og veiledning til registrene i forbindelse med dette.  
 
Mål:  
Alle nasjonale registre kan dokumentere sine rutiner for logiske kontroller (både under og etter 
innrapportering) og andre former for monitorering og datavask. 
Tiltak: 
- Servicemiljøet skal aktivt tilby hjelp og rådgivning i forbindelse med automatiseringen av slike 
systemer på de tekniske løsningene som tilbys for innregistrering, analyse og rapportering. 
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2. BRUK AV RESULTATER  
Resultatene skal inneholde definerte kvalitetsmål. De skal være elektronisk tilgjengelige og løpende 
oppdatert med maksimum én måneds forsinkelse.   
Kvalitetsregistrene skal gi resultat til mange aktører og innholdet vil være avhengig ut i fra hvem som 
er mottaker og hva som er formålet. Det er identifisert følgende mottakere av resultater: klinikere, 
ledere (RHF/HF/Klinikk/Avdeling), pasienter, allmennhet, myndigheter/eiere. Følgende sentrale 
områder for bruka av data er foreslått: 
 

A. Rapportsystem/resultattjenester 
Mål: 
- det skal være tilgjengelige, funksjonelle og operative rapporteringssystemer for nasjonale 

kvalitetsregistre i alle regioner 
- alle regioner skal ha kompetanse innen rapportsystem(ene) som skal bidra til at registrene får 

utarbeidet gode resultattjenester 
 
Måltall:  
Innen 2017: skal alle regionene ha utarbeidet en handlingsplan over hvordan registre i egen region 
skal få tilgang til eksisterende rapporteringsløsninger og hva som skal til for at registrene får 
utarbeidet gode resultattjenester  
 
Innen 2018: skal 100 % av alle nasjonale kvalitetsregistre ha utarbeidet en plan for hvordan levering 
og av resultattjenester skal skje og hvilket innhold den skal ha.  40 % av alle nasjonale 
kvalitetsregistrene ha elektronisk rapportsystem og en velfungerende resultattjeneste  som betjener 
klinikere, ledere, og myndigheter.  
 
Innen 2019: skal 60 % av alle nasjonale kvalitetsregistrene ha elektronisk rapportsystem og en 
velfungerende resultattjeneste som betjener klinikere, ledere, og myndigheter.  
 

B. PROM/PREM 
Mål: 
-PROM/PREM er kvalitetsmål som skal inn i alle registre og som skal være en del av resultattjenesten.  
Måltall:  
Innen 2019: skal 80 % av alle nasjonale kvalitetsregistre registrere PROM/PREM dersom teknisk 
løsning foreligger og gir mulighet til det. Om den tekniske løsningen ikke er operativ på dette 
tidspunkt skal 80 % av registrene ha identifisert  aktuelle PROM/PREM verktøy igjennom bistand fra 
Fagsenter for pasientrapporterte data i det nasjonale servicemiljøet.    
 

C. Tilgjengelige data for forskere 
Mål:  
- I hht vedtekter vedtatt av interregional styringsgruppe skal registerdata være tilgjengelig for 

forskere uten særskilte forbehold dersom forskningsprosjektet ligger innenfor registerets formål 
og alle formaliteter er på plass.  

Innen 2018: skal det kartlegges hvilke rutiner og grad av kompetanse de nasjonale kvalitetsregistrene 
har for å utlevere data til forskning. Der det er avvik fra vedtekter skal det adresseres. Ved mangel på 
kompetanse eller ressurser for å utlevere data skal servicemiljøet bidra til at registeret får rutiner for 
dette.    
 

D. Kvalitetsforbedringsarbeid 
Mål: 
- Resultat skal stimulere til og brukes i klinisk kvalitetsforbedring.  Registrene skal med bistand fra 

det nasjonale servicemiljøet bidra til å initiere kliniske kvalitetsforbedringsarbeider for både å 
synliggjøre slik bruk av registerdata samt erverve kompetanse innen 
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kvalitetsforbedringsarbeider.  Erfaringene skal samles i et kvalitetsforbedringsbibliotek for 
gjenbruk og videre systematisk kvalitetsforbedringsarbeider i klinikk.     

Måltall:  
Innen 2019:  skal 40 % av alle nasjonale kvalitetsregistrene vise resultater fra 
kvalitetsforbedringsarbeid som er utført basert på data/resultat fra registeret.  
 

E. Pasientinformasjon 
 
Mål:  
- Pasienten skal ha tilgang på tilpasset informasjon som kan gi økt kunnskap om pasientens 

sykdom/tilstand og for valg av sykehus/tjenester dersom slike resultat foreligger. Pasienten skal 
ellers få tilgang på offentlige resultat via fora/portaler som hvor pasienten er målgruppen, slik 
som helsenorge.no. 

 
F. Publisering for offentligheten  

Mål: 
- Relevante resultat skal gjøres tilgjengelig for allmennheten igjennom årlig offentliggjøring og ved 

synliggjøring via nye nettsider. I tillegg skal relevante resultat aktivt fremmes i aktuelle fora som 
f. eks MyNewsdesk, for å få øke interessen for nyheter basert på registerresultat.  

Måltall:  
Innen 2016: skal alle nasjonale kvalitetsregistre sende inn til det nasjonale servicemiljøet en 
potensiell nyhetssak basert på egne registerdata.   
 
3. PASIENTINVOLVERING 
A. Indirekte pasientmedvirkning 
Mål: 

1. Servicemiljøet sørger for at det er publikumsvennlige nettsider 
        (juridisk informasjon, resultatsider på helse-norge.no, egen side om pasientmedvirkning med 
kontaktinformasjon) 

2. Servicemiljøet skal årlig arrangere et nasjonalt seminar og nettverkstreff for pasient- og 
brukerforeninger 

3. Servicemiljøet bidrar til at nasjonale registre jevnlig publiserer pasientrettede nyhetssaker 
4. Servicemiljøet sørger for at pasient- og brukerforeninger får tilsendt resultater fra sitt 

register 
5. De nasjonale registrene skal i årsrapporten rapportere på arbeidet med tilrettelegging av 

brukermedvirkning 
 
B. Direkte pasientmedvirkning 
Mål:  
1. Servicemiljøet sørger for at alle nasjonale kvalitetsregistre har        pasient/brukerrepresentasjon i 
styringsgruppene 
 - Servicemiljøet etablerer opplæringsprogram 
 - Servicemiljøet utarbeider guide (etter svensk mal) 
2. Servicemiljøet skal arbeide for at nasjonale kvalitetsregistre skal ha pasientrapporterte data der 
dette er relevant 
 - Servicemiljøet v/Fagsenter for pasientrapporterte data tilbyr kvalitetsregistrene rådgivning og 
bistand 

 
 
 

4. IKT 
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IKT skal understøtte de øvrige målene i strategien. Har få ”egne” mål, men vil være delmål/tiltak 
under andre tema. 
Mål: 
Servicemiljøet tilbyr effektive, sikre og brukervennlige tekniske løsninger for innsamling og 
tilgjengeliggjøring av data. 
 Løsningene skal  være i henhold til Nasjonal IKTs strategi for IKT arkitektur og standarder for 
helse-sektoren. 
Mål: 
Norsk helsenett skal være den sentrale IKT driftsleverandøren for nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. 
 Servicemiljøet skal jobbe for å få finansiert driften av kvalitetsregistre på NHN, slik at det vil være 
naturlig for alle registre å samles på ett sted  
 
5. KOMMUNIKASJON 
Kommunikasjon skal understøtte de øvrige målene i strategien. Har få ”egne” mål, men vil være 
delmål/tiltak under andre tema. 
Målgrupper for kommunikasjon:  
A. Servicemiljøet internt 

• Felles profil for å skape felles kultur og tilhørighet 
• God og lett tilgjengelig internkommunikasjon 
• Merkevarebygging – vise hvem vi er utad 

B. Registerledere 
• Øke forståelsen av vår rolle som servicemiljø 
• Relevant informasjon for å starte opp og drifte register skal være lett tilgjengelig 
• Nødvendig informasjon om datakvalitet, IKT, jus, PROM og tilgjengelige verktøy som 

Variabelbibliotek og Rapporteket skal være lett tilgjengelig. 
C. Sykehusledere 

• Målrettet og tilpasset informasjon 
• Tilgang på resultater 
• Fremme kvalitetsforbedringstiltak 

D. Pasienter/pårørende 
• Formidle resultater på egne nettsider 
• Målrettet bruk av media 
• Direkte informasjonskanal til pasientforeninger/brukerombud 
• Helsenorge.no? 

 
Tiltak:  

• Nye nettsider 
• Felles profil og plattform for hele Nasjonalt Servicemiljø 
• God informasjon til registerledelse og de som jobber med registre (nyhetsbrev, mailer, 

kurs/konferanser) 
• Nå sykehusledelse, pasienter og pårørende – MyNewsdesk, egne nyhetsbrev til 

sykehusledelse 
 
6. ORGANISERING 
Mål:  
Nasjonalt servicemiljø har en velfungerende og hensiktsmessig nasjonal organisering for veiledning 
og service ved utvikling og drift av medisinske kvalitetsregistre. 
 

1. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er en nettverksorganisasjon med 
enheter i alle fire helseregioner, og ledes fra SKDE i Helse Nord. Hver region har en ansvarlig 
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leder som sørger for samordning av arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre i 
regionen.  

 
Tiltak: Det lages en beskrivelse av oppgaver for leder i regionene 
 

2. Nasjonalt servicemiljø tilbyr følgende tjenester: 
 
* Hjelp til utvikling og implementering av medisinske kvalitetsregistre (herunder design, 
variabelvalg/kvalitetsmål samt bygge registerorganisasjon)  
 
              * Juridisk rådgivning ved etablering og drift av medisinske kvalitetsregistre 
              * Hjelp til å søke nasjonal status 
* Utvikling, drift og forvaltning av godkjente/anbefalte IKT-løsninger for innregistrering, transport, 
lagring, utlevering av data og rapportering av resultater  
 
* Bistå registrene i arbeidet med å oppnå høy datakvalitet og dekningsgrad 
 
* Statistisk veiledning ved utarbeidelse av rapporter  
* Utvikle elektroniske rapporteringsløsninger som gir registrerende enheter tilgang til oppdaterte 
egne- og nasjonale resultater 
* Hjelp til utarbeidelse av årsrapport og tilrettelegging av resultater til offentliggjøring 
 
* Hjelp til valg av variabler/verktøy, analyse og bruk av pasientrapporterte data i registeret 
 
* Hjelp til oppstart og oppfølging av klinisk forbedringsarbeid med bruk av kvalitetsregisterdata 
 
* Hjelp til gjennomføring av dekningsgradsanalyser 
 
* Veiledning  i forbindelse med samhandling med industrien 
 
               * Hjelp til å involvere pasient- og brukerorganisasjoner i registrene 
 * Hjelp til å formidle resultater fra registeret til allmenheten  
               * Bistå registrene i utarbeidelse av informasjonsmateriell 
 

3. Servicemiljøets funksjon i forhold til tjenesteleveranse evalueres gjennom årsrapporter og 
regelmessige brukerundersøkelser   

 
7. FINANSIERING 

Mål:  
Det foreligger langsiktige finansieringsløsninger for utvikling og drift av nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 
1. Servicemiljøet skal synliggjøre finansieringsbehov for utvikling og drift av nasjonale 
kvalitetsregistre, og legge til rette for kostnadseffektive løsninger.  
2.  Servicemiljøet skal bidra til at Norsk Helsenett får drift av medisinske kvalitetsregistre finansiert i 
sin oppdragsportefølje fra eier. 
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Årsrapport Nasjonalt servicemiljø 2014 
 
Bakgrunn 
Det vises til sak 35/2014 hvor styringsgruppen ba om at det lages en mal for fremtidige årsrapporter 
for Nasjonalt servicemiljø. Vedlagt forslag til slik mal, og årsrapport for 2014. Denne er dessverre ikke 
i henhold til foreslått mal da regionene har utarbeidet sine årsrapporter til ulik tid, og Helse Midt-
Norges del av årsrapport 2014 vil bli ettersendt. Årsrapport 2015 vil bli i henhold til mal. 

 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar årsrapport for 2014 til orientering og godkjenner forslag til mal for fremtidige 

årsrapporter fra Nasjonalt servicemiljø.   

 

 
Vedlegg:  

 
9. Mal for årsrapport Nasjonalt servicemiljø  

10. Årsrapport Nasjonalt servicemiljø 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  10.6.2015 

Saksnr  23/2015 

Saksbehandler Eva Stensland, SKDE  
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Sak 23/15 vedlegg 9 Forslag mal for årsrapport Nasjonalt servicemiljø   

 

Årsrapport Nasjonalt servicemiljø 
 
Formål:  Være en felles årsrapport for hele servicemiljøet, et felles produkt signert av leder og 

ledere for alle regionale enheter 
Vise kvalitetsregistrenes eksistensgrunnlag og nytteverdi 

  Vise at servicemiljøet er godt organisert og at arbeidet gir gode resultater 
  Årsrapport skal gi styringsinformasjon og markedsføring av kvalitetsregistre  
 
Innhold:  Rapportering av aktivitet nasjonalt og regionalt i servicemiljøet  
  Status/funksjon i de nasjonale kvalitetsregistrene 
  Rapportering av økonomisk forbruk i servicemiljøet 
 
Målgrupper: Helse- og omsorgsdepartementet  
  Helsedirektoratet  
  RHF ledelse og fagavdelinger 
  Interregional styringsgruppe  
  Allmennheten gjennom offentliggjøringen 

 
MAL for årsrapport Nasjonalt servicemiljø  
 
0. Innledende oppsummering av årsrapport for Nasjonalt servicemiljø  
 
DEL 1: Fakta og informasjon 
 
1. Om medisinske kvalitetsregistre 

 
2. Om nasjonalt servicemiljø 

2.1. Formål og serviceerklæring 
2.2. Organisering nasjonalt 

 Regionale enheter i nasjonalt servicemiljø  

 Interregional styringsgruppe 

 Ekspertgruppe 

 FMK-NIKT 
2.3. Styring 
2.4. Nasjonalt helseregisterprosjekt 

 Sekretariat 

 Tiltak i prosjekt/handlingsplanen 
2.5. Deltagelse nasjonale fora 

 Nasjonal IKT 

 Fagråd Hjerte- og karregisteret 

 Fagråd pasientsikkerhet 

 E-helse 
2.6. Finansiering 
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DEL 2: Status for årets virksomhet 
 

3. Nasjonalt helseregisterprosjekt 
3.1. Våre Tiltak i prosjekt/handlingsplanen 
 

4. Stadieinndeling  
4.1. Oppsummert status for utvikling av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene 
 

5. Nasjonale prosjekter 
5.1. Kvalitetsforbedringsarbeid  
5.2. Dekningsgrad 
5.3. PROM 
5.4. Rapporteket 
5.5. Variabelbiblioteket 

 
6. Offentliggjøring  

 
7. Kommunikasjon 

7.1. Nettsider 
7.2. Media 
7.3. Innbyggertjenester 
 

8. Pasientmedvirkning 
 

9. FMK NIKT 
 

10. Fagsenter for pasientrapporterte data 
 

11. Nordisk og internasjonalt samarbeid 
 

12. Industrisamarbeid 
 

13. Arrangementer i regi av Nasjonalt servicemiljø  
 

14. Økonomistatus 
 

15. Status for regionalt arbeid i Nasjonalt servicemiljø  
15.1. Regional organisering og økonomi 
15.2. Kvalitetsregistre per regionen 

 Navn 

 Etablert år 

 Databehandlingsansvarlig  

 Stadium, redegjøre for alle elementer og utvikling 

 Dekningsgrad 

 PROM 

 Kvalitetsforbedring 

 Innregistreringsløsning 

 Rapportering 

 Økonomi 
15.3. Regionale prosjekter 
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Sak 23/15 vedlegg 10 Årsrapport Nasjonalt servicemiljø 2014   

 

Årsrapport 2014  

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
 
 

Innholdsfortegnelse: 
 

 Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre 

 
 De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre 

 

 Aktivitet i servicemiljøet 2014 

1. Aktiviteter i SKDE 
2. Aktiviteter i regionale enheter i nasjonalt servicemiljø  

o Helse Nord 
o Helse Midt-Norge. 
o Helse Vest. 
o Helse Sør-Øst. 
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Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske 
kvalitetsregistre 

 
Nasjonal Helseplan 2007 – 2010 understreket bruk av kvalitetsregistre som et viktig virkemiddel i 
kvalitetsstyring av helsetjenesten. Dette ble fulgt opp i Statsbudsjettet (St.prp. nr. 1 (2008-2009)) og i 
Oppdragsdokument 2009 fra Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) til de regionale 
helseforetakene (RHFene). Her ble den nasjonale satsningen på medisinske kvalitetsregistre beskrevet 
og finansiert gjennom øremerking av en del av RHFenes ramme. For å få bedre utnyttelse av data i 
kvalitetsregistrene samt sikrere drift gjennom samordning og felles teknisk og organisatorisk 
infrastruktur ble 31 mill kroner i 2009 øremerket arbeidet med felles infrastruktur for medisinske 
kvalitetsregistre i RHFene. Organisatorisk og økonomisk ansvar for kvalitetsregistre ligger hos RHFene, 
juridisk ansvar ligger hos databehandlingsansvarlig instans, som regel et HF. Oppdrag og finansiering 
er videreført i Oppdragsdokumentene for 2010 – 2014, nå også med bakgrunn i Stortingsmelding nr 
10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester. 
 
RHFenes oppdrag er begrunnet med at nasjonale medisinske kvalitetsregistre er et viktig verktøy for å 
dokumentere behandlingsresultat, til bruk i lokalt kvalitetsforbedringsarbeid, som grunnlag for 
forskning og for kvalitetssikring og forbedring av helsetjenesten til befolkningen. Oppdraget består i å 
sikre at det etableres og drives medisinske kvalitetsregistre, at det etableres felles tekniske og 
organisatoriske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og at god utnyttelse av data fra, 
og sikker drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre skjer via samordning og felles infrastruktur. 
Arbeidet skal sees i sammenheng med Nasjonalt helseregisterprosjekt som er en nasjonal satsning for 
å samordne og utvikle de sentrale helseregistrene og de medisinske kvalitetsregistrene. 

 

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med 
kvalitetsregistre 

 
 Interregional styringsgruppe 
De regionale helseforetakene har organisert sitt arbeid med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
gjennom en interregional styringsgruppe, med mandat fra administrerende direktør i de fire RHFene. 
Styringsgruppen er sammensatt av to representanter fra hvert RHF – én representant for RHFenes 
ledelse og én registerkyndig, klinisk fagperson med erfaring fra arbeid med kvalitetsregistre. 
Styringsgruppen har observatører fra HOD, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI). 
Styringsgruppens strategier forankres i AD-møtet. AD-møtet utpeker leder av styringsgruppen. 
Medlemmer oppnevnes for en periode på fire år, med mulighet for reoppnevning i ytterligere en 
periode. 
 
Den interregionale styringsgruppens mandat ble revidert i 2014 etter vedtak i AD-møtet (28.04.2014). 
 
Styringsgruppen skal sørge for følgende: 

o samordning og god utnyttelse av tildelte ressurser til den felles oppgaven slik det er 
framstilt i Oppdragsdokument fra HOD til RHF og i brev fra HOD av 29.1.2009. 

o på vegne av RHFene og på grunnlag av gitte føringer koordinere samhandlingen med 
sentrale myndigheter på områder der det er nødvendig eller hensiktsmessig.   

o utvikling av en hensiktsmessig faglig, teknisk og organisatorisk infrastruktur  
o utforming av felles standarder og krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
o legge til rette for god nasjonal og regional utnyttelse av data fra nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre først og fremst i arbeidet med kvalitetsforbedring 
o sikre at pasientfokus og pasienterfaringer inngår som vesentlige elementer i de 

enkelte kvalitetsregistre 
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o legge til rette for formidling av resultater fra kvalitetsregistrene, med adresse både 
mot pasienter, allmennhet og fagmiljøer.  

o utvikle det nasjonale servicemiljøet (SKDE/regionale fagsentre) og bidra til god 
forankring og koordinering mot RHFene  

 
 

 
Medlemmer av den interregionale styringsgruppen har i 2014 vært: 
 Olav Røise, Oslo universitetssykehus, professor og klinikkleder OUS (leder) 
 Anne Grimstvedt Kvalvik, Seniorrådgiver Fagavdelinga Helse Vest 
 Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord RHF 
 Henrik Sandbu, assisterende direktør for helsefag, forskning og utdanning Helse Midt- Norge 

RHF (til september 2014) 
 Hans Ole Siljehaug, assisterende direktør for helsefag, forskning og utdanning Helse Midt- 

Norge RHF (fra september 2014) 
 Alice Beate Andersgaard, direktør for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF 
 Bent Indredavik, professor og avdelingsoverlege St. Olavs hospital  
 Ove Furnes, professor og overlege Haukeland universitetssjukehus (til september 2014) 
 Sverre Sandberg, professor og overlege Haukeland universitetssjukehus (fra september 2014) 
 Tore Solberg, overlege Universitetssykehuset Nord-Norge 

Totalt er det avholdt fire møter i den interregionale styringsgruppen i 2014. 

Sekretariat 
Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har i 2014 vært sekretariat for styringsgruppen 
og koordinerer kontakt med overordnede myndigheter.  
 

Ekspertgruppen  
Ekspertgruppen ble opprettet i 2013 for å styrke kompetansen i arbeidet med å etablere og følge opp 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Gruppen representerer klinisk kompetanse, 
registerkompetanse, akademisk kompetanse og epidemiologisk/ biostatistisk kompetanse.  
Ekspertgruppen hadde tre møter i 2014 – ett møte i april med bl. a vurdering av to kvalitetsregistre 
for nasjonal status og revisjon av årsrapportmal og stadieinndelingssystem ett møte i november med 
gjennomgang av årsrapporter for 2013 for alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre, og ett møte i 
desember med vurdering av seks kvalitetsregistre for nasjonal status 

Ekspertgruppen skal: 

 Vurdere forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre 
 Årlig vurdere etablerte nasjonale kvalitetsregistre 
 Vurdere andre registerfaglige spørsmål av særskilt betydning 
 

Medlemmer av ekspertgruppen har i 2014 vært: 
 Barthold Vonen, professor, overlege, medisinsk direktør Nordlandssykehuset HF, (leder) 
 Odd Aalen, professor UiO 
 Vinjar Fønnebø, professor UiT 
 Kaare H. Bønaa, professor NTNU, overlege St. Olav  
 Torild Skrivarhaug, dr.med, overlege OUS 
 Kjell Morten Myhr, professor, overlege Helse Bergen HF 
 Torsten Eken, dr.med, overlege OUS 
 Marta Ebbing, PhD, Nasjonalt folkehelseinstitutt 
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 Jon Helgeland, leder seksjon for kvalitetsmåling Kunnskapssenteret 
 Jan F. Nygård, PhD, Kreftregisteret 
 Jørgen Holmboe, Helsedirektoratet 

Nasjonalt servicemiljø ved SKDE er ekspertgruppens sekretariat. 

Fagforum for medisinske kvalitetsregistre i NIKT (FMK-NIKT)  
Det ble i 2013 etter forslag fra AD-møtet anmodet overfor HOD om endring i system og 

ansvarsforhold vedrørende teknologisk utvikling for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette ble 

godkjent av HOD, og medførte fra og med 2014 en omfordeling av de øremerkede midlene på 5 mill 

kroner til videreutvikling av teknologiske løsninger fra Hemit til Nasjonal IKT (NIKT).  

I NIKT er det opprettet et «Fagforum for medisinske kvalitetsregistre» (FMK-NIKT) som, på vegne av 

interregional styringsgruppe, skal sørge for at midlene benyttes i henhold til formålet. Fagforum for 

kvalitetsregistre i NIKT tildeler etter søknad og etter nærmere utarbeidete kriterier midler til 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre for utvikling av teknologisk løsning.  

Fagforum for medisinske kvalitetsregistre i NIKT skal ha som hovedoppgaver å: 

 Godkjenne aktuelle teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

 Kvalitetssikre organisatoriske forhold hos aktuelle leverandører av teknologiske løsninger for 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

 Forvalte øremerkete midler til videreutvikling av teknologiske løsninger for nasjonale 

medisinske kvalitetsregistre 

 Sørge for at det finnes et velfungerende, felles nasjonalt driftsmiljø for nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre 

 Etter søknad tildele midler til databehandlingsansvarlige for nasjonale medisinske 

kvalitetsregistre for utvikling av teknologisk løsning 

 På etterspørsel gi råd til databehandlingsansvarlige for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

vedrørende valg av teknologisk løsning 

 Være rådgivende organ for interregional styringsgruppe hva gjelder strategiske spørsmål 

vedrørende teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

 Være rådgivende overfor Nasjonalt helseregisterprosjekt /  E-helsegruppen i spørsmål som er 

direkte relevante for teknologiske løsninger for nasjonale kvalitetsregistre 

Fagforum skal ha sitt hovedfokus i forhold til å bidra til at det finnes gode tekniske løsninger for 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre – derav vil IKT og informasjons arkitektur være sentralt. 

Arbeidet i FMK skal ha sin basis i arkitektur prinsipper utarbeidet av NIKT.  

FMK NIKT er sammensatt av to representanter fra hvert RHF og en representant fra Norsk Helsenett. 

Medlemmer av FMK-NIKT ved utgangen av 2014:  

Helse Vest John Kåre Knudsen (leder) 

Helse Vest Stephan Bruland (stedfortreder for Økland) 

Helse Sør- Øst Tim Papas 

Helse Sør- Øst Heidi Thorstensen 

Helse Nord Remi Strand 
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Helse Nord Are Edvardsen 

Helse Midt Mona Stedenfeldt 

Helse Midt Randi Sønderland 

Norsk Helsenett Ågot Ligaarden 

 
Servicemiljøet (observatør) 

 
Eva Stensland 

Helse Vest May Bodill Hope (sekretariat) 

 
Endringer i løpet av året: 
Anders Høydalsvik ble erstattet av Remi Strand i Helse Nord. 
Bodil Dyrstad, ble erstattet av Bjørn-Yngvar Nordvåg, som ble erstattet av Mona Stedenfeldt på 
tampen av året i Helse Midt-Norge. 
Stephan Bruland har vikariert for Bernt Olav Økland i Helse Vest.  
Anders Stubben ble erstattet av Ågot Ligarden i Norsk helsenett. 

 
NIKT vil etter hvert overta lederrolle og sekretariat i Fagforum, dette skjer så snart det kommer på 
plass fast ansatt personell (2015). 

 
Møteaktivitet 

I 2014 ble det avholdt syv ordinære møter, møteplan og referat fra møtet publiseres på nettsidene 

hos Nasjonal IKT. Arbeidet i fagforum har skjedd mellom møtene og det er etablert noen mindre 

grupperinger som behandler saker før de presenteres og behandles i FMK. 

FMK rapporterer til styringsgruppen og er representert i alle møter. 

FMK deltar også i Arbeidsutvalg for Nasjonalt Helseregister prosjekt (NHRP) 

FMK har deltatt på samlinger i det nasjonale servicemiljøet. 

Arbeid i 2014 

FMK valgte først og fremst å fokusere på oppdraget med å anbefale tre nasjonale tekniske løsninger, 

samt å få på plass rutiner for å fordele midler til utvikling av nye registerløsninger eller ny 

funksjonalitet i de tekniske løsningene generelt. 

Tre anbefalte tekniske løsninger 

De først diskusjonene dreide seg om å finne en felles enighet om hva som omfattes av en teknisk 

løsning. Begrepet teknisk løsning er ofte knyttet til «inndata løsning». Konklusjonen i FMK er at 

Fagforum må jobbe med hele verdikjeden fra Ide om et kvalitetsregister, til det kan hentes ut data til 

kvalitetssikring og forskning. Dette bør vi gjøre mens vi leter etter å kunne utnytte felles tekniske 

komponenter. Det er gitt føringer for samordning av de tekniske løsningene gjennom felles teknisk 

infrastruktur. 

Interregional styringsgruppe gav føringer for å se på de tekniske løsningene som er utviklet internt i 

regionene. Dette samsvarer for øvrig også med oversikten over eksisterende nasjonale 

kvalitetsregister og de tekniske løsningene disse benytter seg av. 

FMK jobber fortsatt med evaluering av de anbefalte nasjonale tekniske løsningene. 

- MRS som er utviklet av Helse Midt-Norge IKT (Hemit),  

- Open Qreg utviklet av Helse Nord IKT og 

- eReg utviklet av Helse Sør-Øst.  
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Hensikten med evalueringen er å bidra til bedre tekniske løsninger, økt bruk av felles tekniske 

komponenter, samt veilede i valg av tekniske løsninger for nye Kvalitetsregistre. 

Tildelinger av midler i 2014 

Føringer fra styringsgruppen har vært utgangspunkt for tildeling av midler. Det kan imidlertid være 

hensiktsmessig å se på andre modeller – siden det er forskjell på registerstørrelse og at det finnes 

felles tiltak som bør få støtte utover 150’ 

Foreløpig omfang på støtte er: 

1. Ved utvikling av IKT-verktøy for nye registre mottar disse inntil 250.000 kr i støtte fra 

NIKT 

2. Hvis nyutvikling avstedkommer et behov for utvikling av felleskomponenter hos 

”leverandøren" utløser dette ytterligere støtte fra NIKT oppad begrenset til 150.000 kr 

(Det jobbes med en ny ramme – som er under utprøving) 

Det er tidligere investert mye i MRS løsningen hos HEMIT. Det fremkom imidlertid at det gjensto 

arbeid som måtte ferdigstilles for de som allerede hadde valgt MRS som sin plattform, og for 

fremtidige registre. Et enstemmig FMK foreslo å tildele 2 mill av årets midler til Hemit, som ble 

besluttet av interregional styringsgruppe. På denne måten ble flere funksjoner ferdigstilt – Hemit har 

rapportert på bruken av midlene og resultater i denne forbindelse. 

Oversikt over fordelte midler i 2014: 

 

 

 

 

 

 

For mer informasjon om NIKT’s FMK: 

http://nasjonalikt.no/no/om_nasjonal_ikt/fagforum/fagforum_for_medisinske_kvalitetsregistre/ 

Henvendelser til NIKT’s FMK: 

fagforum.medisinske.kvalitetsregistre@nasjonalikt.no 

Ansatte i Nasjonalt servicemiljø SKDE: 
 
Eva Stensland, leder Nasjonalt servicemiljø, 100 % 
Philip Skau, spesialrådgiver, 100 % 
Are Edvardsen, spesialrådgiver, 100 % 
Lena Ringstad Olsen, statistiker, 100 % 

http://nasjonalikt.no/no/om_nasjonal_ikt/fagforum/fagforum_for_medisinske_kvalitetsregistre/
mailto:fagforum.medisinske.kvalitetsregistre@nasjonalikt.no
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Alexander Walnum, statistiker, 100 % 
Kevin Thon, statistiker, 100 % 
Gøril Nordgård, stabsleder, 100 % 
Vinjar Fønnebø, professor, 20 % 

 
 

Aktivitet i nasjonalt servicemiljø 2014 

 

1. Aktiviteter i SKDE 

 

Kontakt med medisinske kvalitetsregistermiljø 
Servicemiljøet har også i 2014 hatt utstrakt kontakt med ulike registermiljøer i hele landet. Disse har 
fått hjelp i forbindelse med etablering, design, jus, organisering, analyse/rapportering og overgang til 
elektronisk innregistrering. I tråd med servicemiljøets formål har rådgivning og oppfølging blitt gitt 
både til nasjonale kvalitetsregistre og til fagmiljøer i ulike stadier av registerutvikling. Kontakten har 
foregått i form av foredrag, samarbeidsmøter og praktisk oppfølging av enkeltoppgaver. Nasjonalt 
servicemiljø ved SKDE har lav terskel for å svare på henvendelser uavhengig av om et registermiljø er 
regionalt eller nasjonalt, men regionale henvendelser kanaliseres i økende grad til de regionale deler 
av servicemiljøet. 
 

Godkjenning av nasjonale medisinske kvalitetsregistre  
Vurdering og prioritering av registre for nasjonal status i 2014 ble gjennomført i de enkelte RHF på 
bakgrunn av tidligere utarbeidede kriterier. HOD har overført myndighet for beslutning om nasjonal 
status til Helsedirektoratet. Følgende registre ble godkjent av Helsedirektoratet som nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre i mars 2014: 
 

1. Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (Helse Vest) 

2. Norsk register for analinkontinens (Helse Nord) 

 

Utvikling av rapporteringsløsning 
Resultattjenesten Rapporteket er et tilbud som de nasjonale kvalitetsregistrene kan benytte. 
Gjennom Rapporteket kan man få tilgang til oppdaterte data fra registre på ulike nivå, fra rådata til 
trykkeklare rapporter. Rådata kan eksempelvis brukes til kvalitetssikring av egne registreringer der 
Rapporteket tilbyr relevante verktøy for selvplukk av variabler og «drill-down» i data. Under utvikling 
av hvert enkelt registers egen resultattjeneste vil man i samarbeid med statistikere kunne etablere 
dynamiske rapporter på aggregert nivå som vil gi nødvendig informasjon og dokumentasjon til 
kartlegging og kvalitetsforbedringstiltak. 
Ved utgangen av 2014 var Rapporteket fremdeles i en testfase grunnet manglende kapasitet til å 
drifte et driftsmiljø hos HN-IKT. Per mai 2015 er Rapporteket satt i produksjon av HN-IKT. 
 
Følgende registre har gjennom samarbeid med nasjonalt servicemiljø fått data og rapporter 
tilgjengelige i testversjonen av Rapporteket på helseregister.no:  

 Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi  

 Norsk intensivregister  

 Ryggmargsskaderegisteret (NorScir) 

 Norsk hjerneslagregister  
 Norsk hjerteinfarktregister 
 Nordisk kvalitetsregister for hidradenitis suppurativa (HISREG) 
 Nasjonalt register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 
 Norsk gynekologisk endoskopiregister (NGER) 

http://www.kvalitetsregistre.no/nordisk-register-for-hidradenitis-suppurativa/category848.html
http://www.kvalitetsregistre.no/norsk-register-for-arvelige-og-medfoedte-nevromuskulaere-sykdommer/category708.html
http://www.kvalitetsregistre.no/norsk-gynekologisk-endoskopi-register/category738.html
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 Nasjonalt register for invasiv kardiologi (NORIC) 

 Norsk register for analinkontinens  
 

Det ble i 2014 avsatt øremerkede ressurser fra den nasjonale satsingen på medisinske 
kvalitetsregistre for opprettelse av en stilling i hver region dedikert arbeidet med 
analyse/rapportutvikling. Det har i 2014 vært brukt mye tid på kompetanseoverføring og opplæring 
av de nyansatte i fagsentrene med målsetting om at hver region kan utvikle resultattjenester i 
Rapporteket for nasjonale kvalitetsregistre i egen region.  
 
For å øke kapasiteten med utvikling av rapporter ble samarbeidet med HN-IKT utvidet og man har økt 
den tekniske kapasiteten i dette arbeidet for å imøtekomme etterspørselen etter slike tjenester.        

 
Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser 
Arbeidet med den nasjonale tjenesten for dekningsgradsanalyser, som ble etablert i 2013, 
har fortsatt i 2014. Arbeidet skjer på oppdrag fra RHFene, med bakgrunn i avtale mellom 
Servicemiljøet ved SKDE og Norsk pasientregister, og med øremerkete ressurser fra den 
nasjonale satsningen på medisinske kvalitetsregistre. 
Servicemiljøet har, i henhold til avtalen med NPR, hatt ansvaret for prioriteringen av 
registrene, samt bistått registrene med veiledning og juridisk bistand i forkant av analysene. 
Selve analysearbeidet har blitt utført av NPR i samarbeid med de registeransvarlige. Logistikk 
og kvalitetssikring av arbeidet har skjedd i henhold til NPRs vanlige rutiner, mens 
Servicemiljøet har bidratt i presentasjonen og formidlingen av resultatene. Registrene har 
mottatt rapport De viktigste resultatene vil for øvrig bli gjort tilgjengelig på nett i forbindelse 
med lasering av Servicemiljøets nye nettsider i 2015. 
 
Status pr 31.12.14 var som følger: 
 

 Ferdigstilt 2014 Pågående Kø  2013 

Fullverdige 
analyser 

-Hoftebrudd 
-Korsbånd 

-Barnediabetes 
-Tykk- og endetarmskreft 
-Leppe-kjeve-gane 
-Barnehofte 
-Gynekologisk endoskopi 

-Nevromusk.sykdom 
-Autoimm. sykdom. 

 CPRN 
Leddprotese 
 

Gjenskapelser -Ryggkirurgi    Ryggkirurgi 

Enklere  
analyser 

-MS  
-Analinkontinens 
-Gastronet/ERCP  

   MS, HIV, Hisreg, 
Analinkontinens, 
Gastronet/ERCP 

 

Produksjonen i 2014 har nok vært noe lavere enn det som kreves for at tjenestens 
målsetting, om at alle registre som er egnet for kobling mot NPR skal få gjennomført 
oppdaterte dekningsgradsanalyser annet hvert år, skal kunne nås. Produksjonen antas å ha 
blitt begrenset av NPRs kapasitet og enkelte registres muligheter og vilje til samarbeid, men 
også av mangelen på søknader om dekningsgradsanalyser fra de nasjonale registrene. 
Problemstillingene har blitt diskutert under Servicemiljøets og NPRs felles evaluering av 
tjenesten. 
 
Mer informasjon om tjenesten: www.kvalitetsregistre.no/dekningsgradsanalyser 
 

Pasientrapporterte resultater (PROM)  

http://www.kvalitetsregistre.no/norsk-register-for-invasiv-kardiologi-noric/category508.html
http://www.kvalitetsregistre.no/dekningsgradsanalyser
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Det er et krav fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene at nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre skal inneholde pasientrapporterte resultater.  
 
Den enkelte pasients opplevelse av sykehusbehandlingen er en viktig indikator på kvaliteten av 
helsetjenesten. Dette området er under utvikling internasjonalt, og det er etablert egne sentra i flere 
land for å ivareta dette perspektivet i kvalitetsforbedringsarbeidet. Patient Reported Outcome 
Measures (PROM) er et samlebegrep for pasientrapporterte resultatmål, og omfatter målinger av 
funksjonsevne, helse og helserelatert livskvalitet. Målinger skjer vanligvis ved hjelp av standardiserte 
måleinstrumenter (spørreskjema) ved et gitt tidspunkt (for eksempel før og etter et 
inngrep/behandling). Det finnes i dag tilgjengelig både generelle og sykdomsspesifikke instrumenter 
for å måle livskvalitet. Bruk av generelle mål for livskvalitet (EQ-5D, SF-36) i kvalitetsregistre gjør det 
mulig å sammenligne livskvalitet og endring i livskvalitet mellom pasientgrupper. 
Servicemiljøet har inngått en avtale med Kunnskapssenteret for å få oversatt RAND-36 til norsk og 
gjøre denne fritt tilgjengelig for alle medisinske kvalitetsregistre i Norge. Denne versjonen vil erstatte 
SF-36 (opprinnelig RAND) og vil i motsetning til SF-36 være gratis å benytte for registrene. Det vil bli 
utarbeidet standardløsninger for beregning av RAND-36 slik at beregningene blir gjort likt for alle som 
benytter seg av instrumentet. 
Det er også igangsatt et arbeid med å få en nasjonal avtale om bruk av EQ-5D i Norge. Avtalen vil 
inngås med Euroqol- gruppen som eier instrumentet. Formålet med avtalen vil være å gjøre EQ-5D 
fritt tilgjengelig for alle medisinske kvalitetsregistre. Det vil også her bli utarbeidet en felles løsning for 
beregning av instrumentet. Informasjon om- og tilgang til disse instrumentene vil ligge i 
Helsebiblioteket.  
 
Interregional styringsgruppe ønsker etablering av en nasjonal veiledningstjeneste for 
pasientrapporterte data for de medisinske kvalitetsregistrene - etter modell av PROM-center i 
Sverige. Denne tjenesten planlegges lagt til Fagsenter for pasientrapporterte data i Helse Bergen HF, 
med bidrag fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, som en del av det samlete nasjonale 
servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre.  
Saken var behandlet i interregional styringsgruppe ved flere anledninger i 2014, men ble utsatt pga 
henvendelser fra Kunnskapssenteret og HOD. Det forventes en avklaring i 2015 av hvordan denne 
veiledningstjenesten for pasientrapporterte data skal organiseres og finansieres. 
 

Offentliggjøring av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre  
Resultatformidling er en forutsetning for å drive forbedringsarbeid på grunnlag av resultater fra 
medisinske kvalitetsregistre og for å nå målet med satsningen på nasjonale kvalitetsregistre: 
”Kunnskap fra de medisinske kvalitetsregistrene i Norge skal bidra til en bedre, sikrere og likeverdig 
fordelt helsetjeneste for befolkningen”. 
Helse- og omsorgsdepartementet har stilt krav om rapportering fra nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre.  Interregional styringsgruppe stilte i møte 26. september 2012 som krav at «alle 
registre som er i stand til det skal levere noen relevante analyser til offentliggjøring. Relevante 
formidlingskanaler er servicemiljøets egne nettsider kvalitetsregistre.no, og kan på sikt også inkludere 
portalen Helsenorge.no. Resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene ble for første gang 
presentert samlet i november 2013 på egne sider på kvalitetsregistre.no. Offentliggjøring av 
resultater fra kvalitetsregistrene vil være en årlig begivenhet. 
 
I 2014 rettet Interregional styringsgruppe en bestilling til alle de nasjonale medisinske 
kvalitetsregistrene om å levere resultater til offentliggjøring innen 1. oktober 2014. Alle de 47 
registrene leverte resultater, og i 2014 var det 14 flere registre som offentliggjorde resultater på 
sykehusnivå i forhold til året før (26 vs. 12). Resultatene ble presentert i et arrangement i 
Helsedirektoratets lokaler den 15. desember med åpning av helseministeren, presentasjoner fra tre 
nasjonale kvalitetsregistre og kommentarer fra tilhørende pasientforeninger. Nettsiden med 
resultater fra alle de nasjonale kvalitetsregistrene ble samtidig åpnet.  
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Samarbeidsavtale mellom databehandlingsansvarlige for kvalitetsregistre og industrien  
I forbindelse med utvikling og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre har det ved flere 
anledninger dukket opp spørsmål knyttet til mulighet for ekstern finansiering av registerdrift fra 
industrien. Temaet har vært diskutert i interregional styringsgruppe, og det har vært uttrykt behov for 
enhetlig praksis. Servicemiljøet henvendte seg på vegne av interregional styringsgruppe til HOD for 
nærmere avklaring av problemstillingen i brev av 12.04.12. HOD stilte seg i brev av 25.02.13 positiv til 
et samarbeid mellom kvalitetsregistre og industrien, under forutsetning av klare rammer og 
betingelser for samarbeidet. Departementet ba de regionale helseforetakene i samarbeid med FHI å 
utrede aktuelle forutsetninger og prinsipper for et slikt samarbeid, samt en felles avtalemal. 
Servicemiljøet har sammen med FHI hatt to møter med Legemiddelindustrien (LMI) med formål om å 
lage en felles samarbeidsavtale. Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi (LFH), som 
organiserer bedrifter innen helseteknologi/industri, har vært innkalt til begge møter, men har meldt 
forfall. LFH har imidlertid vært informert underveis om prosessen og har hatt mulighet til å komme 
med innspill til samarbeidsavtalen. Det ble utarbeidet et utkast til avtale våren 2014.  Ferdigstillelse 
av avtalen har blitt forsinket av behov FHI har hatt for å avklare om de skal være avtalepart.     
 

Variabelbiblioteket 
Til nå har det ikke eksistert noen samlet nasjonal oversikt over hvilke variabler de nasjonale 
kvalitetsregistrene inneholder, eller hvordan variablene er definert. Det ble derfor besluttet å 
opprette et variabelbibliotek. Gjennom å synliggjøre de eksisterende registrenes variabler ønsker vi å 
gi registre i etableringsfasen et verktøy de kan bruke når de skal definere sine egne variabler. Samtidig 
vil registrenes variabler bli synliggjort for forskere, beslutningstakere og andre med interesse av 
registerdata. 
 
De medisinske kvalitetsregistrene er en av få kilder til strukturert klinisk informasjon i det norske 
helsevesenet. I spesialisthelsetjenesten pågår det nå en prosess for å strukturere klinisk informasjon i 
form av arketyper for bruk i fremtidige journalsystemer. Variabelbiblioteket har i utgangspunktet ikke 
noe med dette arbeidet å gjøre men kan potensielt være en ressurs også i denne prosessen. 
 
Arbeidet med å etablere et variabelbibliotek ble startet opp i 2014, og forventes å ferdigstilles i løpet 
av våren 2015. 
 

Pasientinvolvering  
Det er en målsetning at resultater fra kvalitetsregistrene setter pasienten i fokus. Nasjonalt 
servicemiljø arrangerte derfor et møte med pasientforeninger den 12.12 i forkant av 
offentliggjøringen av resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene den 15.12. 
 
Formålet med seminaret var å gi god informasjon om hva kvalitetsregistre er, og hvordan resultater 
fra registrene kan brukes av pasienter og pasientforeninger.  
 

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2014  
Nasjonalt servicemiljø har siden 2008 arrangert nasjonale kvalitetsregisterkonferanser. Etter 
konferansen i 2012 ble det enighet om at man i framtiden vil arrangere slike konferanser i samarbeid 
med FHI og Helsedirektoratet i lys av den nasjonale strategien for helseregistre – Nasjonalt 
helseregisterprosjekt. Konferansen ble omdøpt til Helse- og kvalitetsregisterkonferansen og ble 
arrangert i Oslo 13.-14. mars. Programmet omhandlet status for nasjonale prosesser og prosjekter 
med fokus på bruk av data både i kvalitetsforbedringsøyemed og i beredskapsarbeid. Det var i tillegg 
en sesjon om offentliggjøring av data fra registre og en sesjon om fra hvilke fagfelt det mangler 
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registerdata fra. Konferansen inneholdt for første gang parallellsesjoner. Tema for parallellsesjonene 
var:  

 Oppstart av registre 

 IKT og standardisering 

 Resultater og forskning  
Det var til sammen 530 deltaker på konferansen, og evalueringen i etterkant viste at deltakerne var 
fornøyde med arrangement og innhold. 
 
 
 

Nasjonalt samarbeid med eksterne aktører 
 Jevnlige møter med Nasjonalt Folkehelseinstitutt i sekretariatet for Nasjonalt 

helseregisterprosjekt 

 Deltakelse (observatør) i eHelsegruppen (styringsgruppen til Nasjonalt helseregisterprosjekt) 

 Nært samarbeid i tilknytning til større fellesregisterprosjekter (felles møter med fagmiljøene, 
konkret registerutvikling) 

o Hjertekarregisteret 
o Kreftregisteret 
o Norsk register for biologiske legemidler 

 Jevnlige møter med Datatilsynet 
 

Nasjonale kurs/konferanser 2014 arrangert av nasjonalt servicemiljø  
 Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 13.-14. mars 

 PhD-kurs ”Analyse av registerdata i forskning 31. mars- 02.april  

 Pasient- og brukerseminar 12. desember 

 Offentliggjøring av resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre 15. desember 
 
For øvrig har vi deltatt på relevante kurs og konferanser i inn- og utland.  
 

Styreverv og andre verv  
 Kreftregisterets styre (Trine Magnus, medlem) 

 Kunnskapssenterets pasientsikkerhetsprogram (Trine Magnus, medlem) 

 Styret Vestre Viken Helseforetak (Trine Magnus, medlem) 

 Fagråd nasjonalt Hjerte- og karregister (Eva Stensland, medlem) 

 Styret for Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (Eva Stensland, medlem) 

 Arbeidsgruppe Kreftregisteret mot nasjonal løsning (Are Edvardsen, medlem) 

 Nasjonalt helseregisterprosjekts kommunikasjonsgruppe (Gøril Nordgård, medlem) 
 

Informasjon 
Det skjer en fortløpende oppdatering av www.kvalitetsregistre.no ift registerinformasjon og nyheter. 
Nettsiden har hatt en jevnt økende trafikk og ligger nå i snitt på ca. 52 000 sidevisninger pr 30 dager. 
Målgruppen beregnes til ca. 2 000 personer og nettsiden har 1200 unike brukere som gjennomsnittlig 
hver ser på 4 sider. 
 
Tre nyhetsbrev ble sendt ut på e-post til 3000 abonnenter. Nyhetsbrev har kun korte saker med lenker 
til mer utfyllende saker på nettsiden. Statistikken viser at publisering av nyhetsbrev gir kraftig økt 
trafikk på nettet flere dager etter utsendelse. 
 
Nettsidene for offentliggjøring av resultater for de nasjonale medisinske kvalitetsregistre ble godt 
besøkt etter offentliggjøringsarrangementet i desember 2014.  

http://www.kvalitetsregistre.no/
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Det ble i 2014 startet et omfattende prosjekt i forhold til å revidere og videreutvikle nettsidene både i 
forhold til innhold og utseende med mål om ha pålitelig, relevant og oppdatert informasjon 
tilgjengelig samt bedre brukerorientert funksjonalitet. Målgruppene er definert som fagfolk tilknyttet 
registrene, helseledelse og -byråkrater, pasienter og media. I tillegg skal nettsidene fungere som et 
«intranett» for servicemiljøets medarbeidere spredt i regionene. Det bygges dessuten egne nettsider 
for Helse- og kvalitetsregisterkonferansen.  
 
 

 

2. Aktiviteter i regionale enheter i nasjonalt servicemiljø  
 

Region Nord 
 
Regional styringsgruppe for utvikling av kvalitetsregistre i Helse Nord  

For å ivareta organisering av arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord ble det 

høsten 2013 opprettet en egen regional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre for å sørge for 

at nasjonale medisinske kvalitetsregistre med databehandleransvar hos foretakene i Helse Nord har 

en velfungerende teknisk løsning og på denne måten bidra til at registrene oppfyller sitt formål. 

Styringsgruppen skal koordinere og styre bruken av tilgjengelige ressurser for utvikling av teknisk 

løsning for kvalitetsregistre i Helse Nord. 

 
Følgende funksjoner er representert i styringsgruppen:  
1. Representant for AD i Helse Nord RHF 
2. Representant for AD i Helse Nord IKT 
3. Teknisk prosjekt- eller utviklingsleder for de registre som til enhver tid er 
under behandling i denne styringsgruppen 
4. Leder for nasjonalt servicemiljø ved SKDE 
5. Representant for ekstern teknologileverandør der det er relevant 
 
I 2014 ble det behandlet i alt 43 saker fordelt på fem møter. 
 

Prosjekter/fagutvikling 
For både nasjonale kvalitetsregistre med DBA i Helse Nord og registerutviklingsprosjekter i Helse 

Nord har servicemiljøet ved SKDE samme veiledningsoppgaver som for andre kvalitetsregistre på 

nasjonal basis. SKDE er regional enhet for Helse Nord i nasjonalt servicemiljø og driver veiledning av 

fagmiljø ved etablering av kvalitetsregistre, i søknadsprosesser, i valg av IKT-løsninger, og valg av 

analysemetoder og rapportering. SKDE har i 2014 drevet veiledning ved utvikling av de fem nasjonale 

kvalitetsregistre med databehandlingsansvarlig i Helse Nord: Norsk kvalitetsregister for ryggkirurgi, 

Norsk kvalitetsregister for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer, Nasjonalt register for 

nakke- og ryggproblemer, Nordisk register for hidradenitt (HISREG), og Norsk register for 

analinkontinens (som fikk nasjonal status i mars 2014). Vi har i tillegg drevet veiledning ved 

registerutvikling av følgende lokale/regionale registre: Norsk register for gastrokirurgi (som søkte om 

nasjonal status i 2014), Norsk register for spiseforstyrrelser (som søkte nasjonal status i 2014),  Norsk 

vaskulittregister (et interregionalt register med nasjonal ambisjon), regionalt traumeregister, 

skaderegisteret, regional perinatalkomite, nettverksregister i psykiatrien og register for bruk av 

skjerming i psykiatrien. 
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Prosjekter IKT  
Det var i 2014 høy aktivitet på utvikling av tekniske løsninger for lokale og nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre. Utviklergruppa som jobber med tekniske løsninger basert på OpenQReg som 
registerplattform ble i 2013 utvidet fra tre til fire personer. Denne gruppa har i 2014 jobbet med 
følgende nasjonale kvalitetsregistre (databehandleransvarlig foretak i parantes):  
 

 Norsk register for analinkontinens (UNN) 

 Norsk kvalitetsregister for gastrokirurgi (UNN) 

 Norsk kvalitetsregister for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (UNN) 

 Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (NKR): ”degenerativ nakke” og ”deformiteter” (UNN) 

 Nordisk kvalitetsregister for hidradenitis suppurativa (UNN) 

 Nasjonalt register for invasiv kardiologi (FHI) 

 Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (Helse Bergen) 

 Nasjonalt Kvalitetsregister for gynekologisk endoskopisk kirurgi (Sykehuset i Vestfold) 
 

I tillegg har den samme gruppen jobbet med en rekke lokale og regionale kvalitetsregistre som 
«Fedmekirurgiregisteret» (SoReg, Helse Bergen), Brokkregisteret (Helse Finnmark), PsykNett (UNN), 
Perinatal (Helse Nord RHF) og Endokarditt (UNN). 
 
Foruten arbeid med konkrete registre, har det vært en økende aktivitet på etablering av infrastruktur 
for resultater og rapportering fra kvalitetsregistre samt videreutvikling av driftsmiljøet 
"helseregister.no". 
 

Kartlegginger, rapporter, relevante publikasjoner 
Rapport vedrørende bruk av medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord; I 2012 utarbeidet SKDE på 
oppdrag fra Helse Nord RHF en rapport som blant annet beskrev registrering og bruk av medisinske 
kvalitetsregistre ved sykehus i Helse Nord. Siden 2012 har en rekke nye kvalitetsregistre fått nasjonal 
godkjenning. I tillegg ser en et økt fokus rundt kvalitetsregistrene, noe som potensielt vil gjenspeile 
seg i at sykehusene har økt sin bruk av data tilbakerapportert fra kvalitetsregistrene.  Helse Nord RHF 
har derfor gitt i oppdrag å utarbeide en oppdatert versjon av rapporten fra 2012. Den nye versjonen 
vil ha hovedfokus på bruk og nytteverdi av tilbakerapporterte data. Planlegging av rapporten og 
kartleggingen som skal gjennomføres i forbindelse med denne ble påbegynt i 2014. Som en del av 
planleggingsfasen ble der bl.a. gjennomført en pilotstudie blant et utvalg respondenter (deriblant 
klinikere, ledere og personer med annen tilknytting til medisinske kvalitetsregistre) for å validere 
spørreskjema som skal benyttes i kartleggingen.  Selve studien planlegges gjennomført høsten 2015 
og rapporten forventes publisert første kvartal 2016 
Informasjon i eget RHF 
 
SKDE har holdt registerfaglig og administrativ del av Helse Nord informert om nyheter relevante for 

kvalitetsregistre, og har holdt ulike foredrag ved kliniske avdelinger i UNN.  

 

Samarbeid med aktører utenfor servicemiljøet 
Det er etablert tett samarbeid med klinisk forskningsavdeling, UNN samt fag- og forskningssenteret 
UNN og personvernombudet. Som ledd i overføring av databehandlingsansvar for fire nasjonale 
kvalitetsregistre fra Helse Nord RHF til UNN HF i 2012, ble det opprettet en registerstøtteenhet ”UNN 
register” ved Fag- og forskningssenteret UNN. Som ledd i opprettelsen av denne enheten har 
servicemiljøet ved SKDE bidratt med opplæring av fagpersoner og overføring av sekretærressurs. 
Dette samarbeidet mellom SKDE og registerstøtteenheten har vært videreført i 2013 og 2014 med 
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jevnlige møter for informasjonsutveksling og fordeling av oppgaver rundt støttefunksjon for nasjonale 
kvalitetsregistre med DBA i Helse Nord. 
 
SKDE samarbeider med klinisk forskningsavdeling, UNN og UiT i forbindelse med utvikling og 
gjennomføring av PhD-kurset ”Analyse av registerdata i forskning”. Servicemiljøet ved SKDE bidrar 
både med kursleder og foredragsholdere. Dette tredagers-kurset ble i 2014 gjennomført 31.03-02.04.  
 
 
 
 
 

Region Sør-Øst 
 
Bakgrunn  
I 2011 ga Helse Sør‐Øst RHF (HSØ) Oslo universitetssykehus HF (OUS) ansvaret for å etablere og drifte 
et regionalt fagsenter for medisinske kvalitetsregistre (heretter: Fagsenteret). Fagsenteret består av 
relevante ressurspersoner fra HSØ og OUS og koordineres av Stab forskning, innovasjon og 
utdanning.  

 
HSØ har i dag ansvar for 22 nasjonale kvalitetsregistre. 19 av disse nasjonale kvalitetsregistrene 
forvaltes av OUS(hvorav 8 er kvalitetsregistre i Kreftregisteret), 2 av Sykehuset i Vestfold HF (SiV) og 1 
av Sykehuset Telemark HF (ST). Halvparten av de nasjonale kvalitetsregistrene i HSØ, dvs. 11 registre, 
fikk nasjonal status fra april 2013.  
 
Medisinske kvalitetsregistre består av opplysninger samlet inn fra helsetjenesten med tanke på å 
innhente kunnskap om sykdommers årsak, behandlingsresultater, pasientforløp, og lignende. 
Registre opprettet i forbindelse med spesifikke forskningsprosjekter faller utenfor denne definisjonen 
(forskningsregistre). De medisinske kvalitetsregistrene er enten interne kvalitetsregistre opprettet for 
kvalitetssikring av behandling innen den enkelte juridiske enhet, eller medisinske kvalitetsregistre 
tilrettelagt for kvalitetssikring og forskning, som også kan være regionale eller nasjonale.  
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Region Vest 
Et nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre i Norge ble opprettet i 2009. Det nasjonale 
servicemiljøet er ledet av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Helse Nord. 
Tidligere var IKT-organisasjonen til Helse Midt-Norge (Hemit) en del av servicemiljøet, men i 2014 ble 
dette endret. Det er nå Fagforum for kvalitetsregistre i Nasjonal IKT (FMK NIKT) som har ansvar for å 
lede det teknologiske arbeidet. I tillegg til SKDE omfatter servicemiljøet et nettverk med regionale 
fagsentre. Disse har i oppgave å ta hånd om register- og IKT-faglige spørsmål i hver region. 
Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest ble opprettet i 2007 og har siden 2009 vært del av 
servicemiljøet for kvalitetsregistre. Senteret ledes av det som tidligere ble kalt den regionale SDKE-
noden og er lokalisert i Helse Bergen under seksjon for forskning på forsknings- og 
utviklingsavdelingen. 
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Arbeidet med kvalitetsregistre i Norge i dag er organisert slik figuren under viser. Fagsenter for 
medisinske registre i Helse Vest dekker «regionalt fagsenter» under Helse Vest RHF (markert med 
rødt). Selve figuren er hentet fra det nasjonale servicemiljøets håndbok for kvalitetsregistre 2014. 
 

 
 
SKDE og de regionale fagsentrene har et nært samarbeid om prosesser knyttet til etablering og 
finansiering av nye nasjonale medisinske kvalitetsregistre, informasjon/undervisning og felles 
prosjekter og fordeling av oppgaver i disse. Fagforum NIKT er kommet inn som rådgivende organ for 
teknologiske løsninger. I tillegg forvalter de øremerkede midler til videreutvikling av tekniske 
løsninger, og tildeler midler til utvikling etter søknad. Hemit ivaretar fortsatt utvikling av MRS-
plattformen for kvalitetsregistre, og samarbeider tett med de regionale IKT-nodene som har ansvar 
for utvikling av nye kvalitetsregistre på MRS-plattform i sine respektive regioner. I tillegg til MRS er 
OpenQreg (HN IKT) og eReg (Helse Sør-Øst) mulig å benytte som teknologiske løsninger. 
 
Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest samarbeider nært med det som har vært kalt regional 
IKT-node. Det har vært fordelt på to stillinger i Helse Vest IKT, som arbeider med utvikling og 
forvaltning av de tekniske løsningene, Marianne Warholm og Bodil Lekve. I 2014 ble det ansatt en ny 
person i Helse Vest IKT som arbeider med kvalitetsregistre, Anette Søgnesand. Til sammen utgjør 
Fagsenteret og HV IKT ressursene det regionale servicemiljøet for kvalitetsregistre i Helse Vest. 
 
I tillegg til de nasjonale funksjonene som ivaretas sammen med SKDE, ivaretar Fagsenter for 
medisinske registre i Helse Vest også en rekke andre oppgaver knyttet til kvalitetsregisterfeltet i 
regionen. Arbeidsoppgavene er dels knyttet til service overfor fagmiljøene, og dels knyttet til å ivareta 
funksjoner overfor RHF-et.  
 
Det var i 2014 5,6 årsverk tilknyttet fagsenteret, etter ansettelse av 3 nye rådgivere fra april: 
 
Ane Johannessen leder, SKDE-node 50 % 
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Marie Waatevik register-rådgiver 50 %, SKDE-node 50 % 
Bernt Olav Økland IKT-rådgiver 20 % 
Erlend Bakken personvernrådgiver 50 %  
Karl Ove Hufthammer statistiker 20 % 
Dan Fosse merkantil støtte 20 % 
Linda Stoltz Olsvik merkantil støtte 20 %  
Stephan Bruland IKT-rådgiver 100 % fra 1. april 
Linn Jeanette Waagbø register-rådgiver 80 % fra 19. mai 
Bergrún Tinna Magnúsdóttir statistiker 100 % fra 11. august 

 
Aktiviteter ved fagsenteret i 2014 
Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste oppgavene som er blitt utført ved Fagsenter for 
medisinske registre i Helse Vest i 2014. 
 
Bistand til nasjonale og nær-nasjonale kvalitetsregistre 
Nasjonalt MS-register: Fagsenteret innehar prosjektledelsen for utvikling av registerets versjon 1.1. 
Norsk kvalitetsregister for dermatologisk biologisk behandling: Bistand i forbindelse med søknad om 

nasjonal status. 
Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte: Statistisk rådgivning, hjelp til dataanalyse og 

utforming av årsrapport. Bistand til utvikling av kravspesifikasjon til LKG registerets versjon 1.1. 
Norsk Diabetesregister for voksne: bistand i IKT/server spørsmål, og rådgivning ifb. spørsmål om 

sammenslåing med MODY-register. Bistand ifm diverse samarbeidsavtaler med industrien. 
Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC): Rådgivning i forbindelse med oppstart. Rådgiving i ulike 

IKT spørsmål. Utforming av søknad om prosjektmidler. 
Norsk Nyrebiopsiregister: Bistand i sak om sammenslåing med Norsk Nefrologiregister. Bistand i 

klagesak til Datatilsynet/Personvernnemda vedrørende samtykkeinnhenting. Bistand med 
statistisk rådgivning. 

Norsk intensivregister: Bistand i forbindelse med å planlegge et kvalitetsforbedringsprosjekt. Bistand 
med programmering av figurtyper før Rapporteket. 

Nasjonalt korsbåndregister: Bistand i personvernmessige spørsmål, og IKT-løsning for blant annet 
scanningprosjekt. 

Nasjonalt hoftebruddregister: Bistand i personvernmessige spørsmål. Bistand med 
statistikk/visualisering av data. 

Nasjonalt register for leddproteser: Bistand i personvernmessige spørsmål, herunder utstrakt 
kommunikasjon med Datatilsynet omkring informasjonsplikt, samt utarbeidelse av vedtekter 
og protokoll. 

Norsk Porfyriregister: Bistand i personvernmessige spørsmål.  
Nasjonalt register for langtidsmekanisk ventilasjon: Bistand i personvernmessige spørsmål. 
NorArtritt: Har fått bistand til valg av teknisk løsning og arbeid med å klargjøre eksportering fra 

GoTreatIT til nasjonal løsning. 
Nasjonalt smerteregister (Smertereg): Rådgivning i forbindelse, søknad nasjonal status og IKT-

løsning. Utvikling av hjemmeside. Har fått bistand til å utvikle IKT løsning for datafangst. ROS 
analyse av CheckWare-løsningen. Bistand med uttrekk og statistikk/visualisering av data. 
Bistand ifm konsesjon og klagesak i Personvernnemnda.  

Nasjonalt register for brannskadebehandling: Registerfaglig og personvernmessig rådgivning i 
forbindelse med oppstart, konsesjonssøknad og søknad om nasjonal status. Bistand ifm 
konsesjon og klagesak i Personvernnemnda.  

Norsk kvalitetsregister for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS): Hjelp til dataanalyse og 
utforming av årsrapport. 

Kvalitetsregister for mitokondriesykdom (polymerase-gamma (POLG)-relatert sykdom): rådgivning i 
forbindelse med teknisk løsning, personvern og variabler. 

Norsk ablasjonsregister: Bistand og rådgivning i forbindelse med søknad om nasjonal status. 
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Nasjonalt bariatrisk register (fedmekirurgi): Rådgivning IKT og personvern, hjelp til konsesjonssøknad 
og meldeskjema for lokale registre til de andre foretakene i Helse Vest. Hjelp og rådgivning i 
forbindelse med søknad om nasjonal status. 

Nasjonalt barne-hofteregister: Hjelp og rådgivning i forbindelse med søknad om nasjonal status 
Hjerneslagregistre i Helse Vest (tilknyttet det nasjonale): bistand til uthenting av data og statistisk 

analyse i forbindelse med den regionale pasientsikkerhetskampanjen. 
Norsk Parkinsonregister: oppstartsmøte og rådgivning ved samtykke, protokoll og søknad konsesjon 

og nasjonal status. 
Nasjonalt anafylaksiregister: oppstartsmøte med registerfaglig, personvernmessig og IKT-faglig 

rådgivning. 
 
Bistand til lokale og regionale kvalitetsregistre 
Kvalitetsregister for fosterdiagnostikk: Oppstartsmøte med registerfaglig, personvernmessig og IKT-

faglig rådgivning. 
Lokalt kvalitetsregister for brannskadebehandling: Registerfaglig og IKT-faglig rådgivning. 
Gjenopplivingsregisteret: Statistisk rådgivning og hjelp til dataanalyse. Rådgiving til uthenting av data 

fra DIPS og avidentifisering og sikker lagring av disse data. 
Register for søvnforstyrrelser: Statistisk rådgivning, bistand til teknisk løsning. 
Kvalitetsregister for behandling av rusmisbruk: Rådgivning ved registerutvikling, 

konsesjonsproblematikk og kommende søknad om nasjonal status. 
Register for gynekologiske fistler, råd og bistand, konsesjonssøknad mm. 
Kvalitetsregister for opererte gynekologiske pasienter: Rådgivning og bistand registerfaglig og 

personvernmessig (samtykke og protokoll). Rådgiving i valg av ikt løsning. 
Kvalitetsregister for ortopediske pasienter med infeksjon: Rådgivning og bistand registerfaglig og 

personvernmessig ift konsesjonssøknad, samt rådgivning for IKT-løsning og valg av variabler. 
Rehabiliteringsregisteret: Bistand konsesjonssøknad til Datatilsynet og rådgivning for IKT-løsning. 
Hypospadiregisteret: Rådgivning personvern. Behandling av personvernmelding. 
Prospektivt register for kirurgisk behandling av kolorektal cancer og andre tarmsykdommer: 

Rådgivning og behandling av personvernmelding. 
Kvalitetsregister for bruk av tvang i psykiatrien: Oppstartsmøte med registerfaglig, personvernmessig 

og IKT-faglig rådgivning. 
Kvalitetsregister for elektrokonvulsiv terapi, både regionalt og lokalt: registerfaglig, IKT-faglig og 

personvernmessig rådgivning.  
MODY-register: bistand i IKT og personvernmessige spørsmål i forbindelse med sammenslåing med 

Norsk Diabetesregister. 
Øye-register: oppstartsmøte og bistand i utvikling av protokoll, samtykke og søknad om konsesjon. 
Register ved Barnas Energisenter: Oppstartsmøte og planlegging av er register ift teknisk løsning og 

juridiske problemstillinger.  
Nordisk register for elektiv trykkammerbehandling: Rådgivning ifb. med planlegging og oppstart, 

personvernmessige hensyn. 
Register for sjeldne tropiske sykdommer: Rådgivning ifb. med teknisk løsning 
Register for funksjonelle mage-tarmsykdommer: Oppstartsmøte og rådgivning ift samtykke, protokoll 

og konsesjonssøknad. 
Register for spiseforstyrrelser: Rådgivning ifb. med endring fra et rent kvalitetsregister til et 

kombinert kvalitets- og forskningsregister, inkludert mulighet for utlevering av data til et 
fremtidig nasjonalt register. 

Register for spiseforstyrrelser: Registerfaglig, personvernmessig og IKT-faglig rådgivning.   
Register for hjertekirurgi: Oppstartsmøte med registerfaglig, personvernmessig og IKT-faglig 

rådgivning.  
PsykNettVest: Oppstartsmøte av et regionalt kvalitetsregister med fire identiske lokale registre i de 

ulike helseforetakene med registerfaglig, personvernemessig og IKT-faglig rådgivning.   
Register for OCD-behandling: rådgivning ifbm. søknad om nasjonal status 
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EILO-register: rådgivning i forhold til valg av IT-løsning. 
TOP-FEED: Oppstartsmøte av et lokalt kvalitetsregister, bistand personvernmessig og IKT-faglig 

rådgivning. 
 
Regionale stimuleringsmidler 
Våren 2014 lyste Fagsenteret, på vegne av Helse Vest RHF, ut søkbare midler for å støtte opp om 
medisinske kvalitetsregistre som er forankret i regionen. Stimuleringsmidlene var rettet mot lokale og 
regionale registre, ikke nasjonale. Formålet var å bidra til at kvalitetsregistre blir brukt til å oppnå 
faktiske forbedringer i helsetjenestene, og fagmiljø med planlagte prosjekter vedrørende 
kvalitetsforbedring eller pasientsikkerhet basert på registerdata ble særskilt oppfordret til å søke.  
 
Det kom inn totalt 20 søknader, hvorav 11 var fra Helse Bergen, 3 fra Helse Stavanger, 1 fra Helse 
Førde, 3 fra Haraldsplass og 2 var fra Helse Fonna. Stimuleringsmidlene, pålydende 1 035 000 kroner, 
ble fordelt på ti av de søkende registrene: Lokalt kvalitetsregister for leddproteser og lokalt 
hjerneslagregister i Helse Fonna; TOP-FEED registeret i Helse Førde; gjenopplivingsregisteret, 
hypospadiregisteret, MODY-diabetes registeret og register for søvnforstyrrelser i Helse Bergen; AMC2 
registeret i Helse Stavanger og Norsk kvalitetsregister for vaskulittsykdommer og M2H2 registeret 
(mortalitet og morbiditet ved hoftebrudd) ved Haraldsplass Diakonale Sjukehus. Faglig rapport og 
regnskapsrapport skal leveres 1. desember året etter (2015). 
 
Kartlegginger, rapporter og relevante publikasjoner 
I 2014 ferdigstilte Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest rapporten «Innrapportering til og 
bruk av data frå nasjonale medisinske kvalitetsregister i Helse Vest». Feltarbeidet ble gjort i 2013 og 
besto i å innhente informasjon fra alle nasjonale kvalitetsregistre som registrerer data som hadde 
vært i drift et år i 2013 (19 stk.), samt gjennomføre en spørreskjemaundersøkelse blant 
registerkontakter og avdelingsledere i alle foretakene i Helse Vest (Helse Bergen, Helse Stavanger, 
Helse Førde, Helse Fonna), i tillegg til sykehusene Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haugesund 
Sanitetsforenings Revmatismesykehus.  
 
I 2014 laget Fagsenteret også en oppdatert oversikt over innrapportering til nasjonale medisinske 
kvalitetsregister fra sykehusene i Helse Vest hos alle 47 nasjonale kvalitetsregistre, samt det ble laget 
en oversikt over registerkontaktene på de enkelte sykehus. Det ble også gjort en undersøkelse av 
bruken av pasientrepresentant i styringsgruppen til nasjonale kvalitetsregistre med forankring i Helse 
Vest (15 stk.). 
 
I 2014 gjennomførte Fagsenteret en kartlegging av behov for teknisk løsning for lokale og regionale 
registre i Helse Vest. Av 62 registre som besvarte undersøkelsen, oppgav 30 av disse at de var 
interessert i den tekniske løsningen som ble forespeilet (web-basert innregistreringsskjema). Mange 
påpekte behovet for inklusjon av en PROM-modul som kunne fylles ut av pasientene på nettbrett 
mens de satt på avdelingen, noe Fagsenteret nå jobber aktivt med HV IKT og leverandøren av den 
tekniske løsningen for å få realisert.  Arbeidet med å finne og tilby løsninger for lokale og regionale 
registre vil pågå i 2015. Fagsenteret bidrar også i en dialog i det nasjonale servicemiljøet om 
etablering av en generisk PROM datafangst-løsning som også kan fylles ut av pasientene 
«hjemmefra» over Internett. Denne vil være aktuell for nasjonale så vel som lokale registre. 
 
Fagsenteret bisto også det nasjonale servicemiljøet v/ SKDE i metodisk innsamling av analyser og 
rapporter fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i forbindelse med den årlige lanseringen av 
resultattjenesten på www.kvalitetsregistre.no. Med resultattjenesten kan man blant annet avdekke 
eventuelle forskjeller i kvalitet mellom sykehus og geografiske grupper. Fagsenteret stilte også med en 
representant inn i et nasjonalt redaksjonsråd i forbindelse med arbeidet med resultattjenesten. 
Redaksjonsrådet bestod av representanter fra de regionale fagsentrene, SKDE, RHF-ledelse, 

http://www.kvalitetsregistre.no/
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Kunnskapssenteret og pasientrepresentant. Oppgaven til redaksjonsrådet var å gå gjennom 
kvalitetsregistrenes resultater for å forberede dem til offentliggjøring. 
 
Formelle møtepunkt, kurs og konferanser  
SKDE-nodene har månedlige telefonmøter med SKDE hvor aktuelle saker tas opp for diskusjon, og 
man tar en runde rundt i landet for å få en gjensidig orientering av hva som er gjort i arbeidet med 
kvalitetsregistre i landet siste måneden.  
 
Fagsenteret deltar på møter ca. tre ganger i halvåret sammen med Helse Vest IKT, Helse Vest RHF og 
Hemit i IKT styringsgruppe for kvalitetsregistre i Vest. Disse møtene ledes av avdelingsleder ved 
Tjenesteutvikling i Helse Vest IKT, Ørjan Andersen, og sikrer progresjon i IKT-utviklingsprosjektene 
som utføres i samarbeid med Hemit.  
 
Det holdes også månedlige møter mellom Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest og IKT-
nodene i Helse Vest samt deres overordnede (John Kåre Knudsen). På disse møtene deltar også 
representant for RHFet (Anne Grimstvedt Kvalvik). På møtene er det et regionalt fokus, det holdes en 
gjensidig orientering om hva som har skjedd i kvalitetsregisterfeltet i Vest siden sist, og man avgjør i 
fellesskap viktige prioriteringspunkt for den kommende perioden.  
 
Fagsenteret har interne arbeidsmøter annenhver uke hvor man oppsummerer hva alle i staben har 
gjort de siste to ukene og diskuterer hva som ligger i løypa for de neste to ukene.  
 
Fagsenteret arrangerer årlig en regional kvalitetsregisterkonferanse, hvor alle som er interesserte i og 
jobber med kvalitetsregistre blir invitert. I 2014 ble konferansen for første gang avholdt i Stavanger, 
med over 100 deltakere. Deltakerne er hovedsakelig fra Helse Vest, men det kommer også deltakere 
fra de andre regionene i landet. 
 
Fagsenteret holdt i august et informasjonsmøte på Stavanger Universitetssykehus for alle 
kvalitetsregisterinteresserte. Det ble informert om Fagsenterets rolle og hvilken bistand vi tilbyr til 
alle som driver med kvalitetsregistre i Helse Vest. Møtet ble avholdt i samarbeid med 
forskningsavdelingen i Helse Stavanger. 
 
Deltakelse på konferanser og kurs 
Staben i Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest deltok på flere konferanser og kurs i 2013: 
Ane Johannessen 
Den regionale kvalitetsregisterkonferansen, Stavanger 20. november (medarrangør) 
Marie Waatevik 
Den regionale kvalitetsregisterkonferansen, Stavanger 20. november (medarrangør) 
Strategiseminar og møte i nasjonal servicemiljø, Oslo, 6.–7. oktober 
Den nasjonale helse- og kvalitetsregisterkonferansen, Oslo, 13.–14. mars 
Bernt Olav Økland 
Den regionale kvalitetsregisterkonferansen, Stavanger 20. november 
Erlend Bakken 
Den regionale kvalitetsregisterkonferansen, Stavanger 20. november 
Strategiseminar og møte i nasjonal servicemiljø, Oslo, 6.–7. oktober 
Karl Ove Hufthammer 
Den nasjonale helse- og kvalitetsregisterkonferansen, Oslo, 13.–14. mars 
Den regionale kvalitetsregisterkonferansen, Stavanger 20. november (medarrangør) 
Bergrún Tinna Magnúsdóttir 
Arketypekurs, Nasjonalt Redaksjonsutvalg for Arketyper, Bergen 27-28 november. 
Den regionale kvalitetsregisterkonferansen, Stavanger 20. november (medarrangør) 
Strategiseminar og møte i nasjonal servicemiljø, Oslo, 6.–7. oktober 
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Dan Fosse 
Den regionale kvalitetsregisterkonferansen, Stavanger 20. november (medarrangør) 
Stephan Bruland 
Den regionale kvalitetsregisterkonferansen, Stavanger 20. november (medarrangør) 
Strategiseminar og møte i nasjonal servicemiljø, Oslo, 6.–7. oktober 
Arketypekurs, Nasjonalt Redaksjonsutvalg for Arketyper, Bergen 27-28 november. 
Kurs om smart bruk av IT, Legeforeningen, Bergen 29-30 september. 
EHIN 2014 - E-helse i Norge, Helse- og omsorgsdepartementet og IKT-Norge, Oslo, 6-7 november  
Linn Jeanette Waagbø 
Den regionale kvalitetsregisterkonferansen, Stavanger 20. november (medarrangør) 
Strategiseminar og møte i nasjonal servicemiljø, Oslo, 6.–7. oktober 

 
Informasjon 
Fagsenteret gir ut et pdf-nyhetsbrev med nyttig informasjon til alle som arbeider med 
kvalitetsregistre i Helse Vest. Utlysninger av midler, informasjon om kommende konferanser i inn- og 
utland, og andre nyhetssaker som berører medisinske kvalitetsregistre deles med mottakerne. 
Abonnentlisten til dette nyhetsbrevet øker stadig, og var i 2014 oppe i ca. 150 nyhetsbrevmottakere.  
Nyhetsbrevet sendes ut i mars, juni, september og desember hvert år, og 2014 var årgang nummer 6.  
Fagsenteret drifter egen nettside på Helse Bergen HFs nettsted (http://www.helse-
bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Fagsenter-for-medisinske-register.aspx) 
 
Nettsiden inneholder informasjon om fagsenterets tjenester, aktuelle saker, og tilgang til relevante 
skjemaer, nyhetsbrev o.l. Fagsenteret tilbyr, i samarbeid med personvernombudet, hjelp til å opprette 
egen nettside for nasjonale og regionale forskning- og kvalitetsregistre med tilknytning til Helse 
Bergen. Fagsenteret drifter også en oversiktsside over registre med nettside (http://www.helse-
bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Registre.aspx). 
 
Økonomi 
Helse Vest RHF håndterer finansieringsansvaret for nasjonale kvalitetsregistre ved å tildele en 
samlepott til det/de helseforetak som har databehandlingsansvar for registrene, fram til nå har dette 
i praksis vært Helse Bergen HF. Fagsenter for medisinske registre i Helse Vest har ansvaret for å sende 
ut tildelingsbrevene til de nasjonale registrene som er forankret i Vest, og det er også Fagsenteret 
som har hatt ansvar for å utvikle en finansieringsmodell for nasjonale kvalitetsregistre i regionen. 
Finansieringsmodellen ble inkludert i rapporten «Kvalitetsregister i Helse Vest – Strategi og 
handlingsplan» som er nevnt ovenfor. Modellen var for 2014 som følger: 

 
 
Fagsenteret har i samarbeid med økonomiavdelingen og forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse 
Bergen tatt seg av finfordelingen av midlene, og det er Fagsenteret som har ansvar for å innhente 
regnskapsrapportering fra de nasjonale kvalitetsregistrene hvert år. 
Fagsenteret har også fått midler fra RHF-et til å frikjøpe registerledere i mindre stillingsprosenter over 
en begrenset tidsperiode i forbindelse med utvikling og test av teknisk løsning for nasjonale registre. I 

http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Fagsenter-for-medisinske-register.aspx
http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Fagsenter-for-medisinske-register.aspx
http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Registre.aspx
http://www.helse-bergen.no/no/FagOgSamarbeid/forsking/Sider/Registre.aspx
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2014 ble registerleder for norsk Leppe-kjeve-ganespalte register, frikjøpt med dette siktemålet i 20 % 
over en tre måneders periode. 
 
Monitorering 
Fagsenteret har ansvar for å holde en til enhver tid oppdatert oversikt over kvalitetsregistre i 
regionen. Ved utgangen av 2014 var det 111 kvalitetsregistre i Helse Vest. Nærmere informasjon om 
navn, avdeling, foretak og hva slags nivå registeret er på (lokalt, regionalt, nasjonalt, internasjonalt) er 
vedlagt denne årsrapport som vedlegg nr. 1. 
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Vedlegg 1 
Nasjonale kvalitetsregistre per desember 2014 fordelt på helseregion 

 
 
Nasjonale kvalitetsregistre i Helse Vest 

Registernavn Godkjent årstall 

Norsk diabetesregister for voksne 2006 

Norsk intensivregister 2006 

Leppe- kjeve-ganespalteregisteret 2006 

Nasjonalt register for KOLS 2006 

Nasjonalt register for leddproteser 2009 

Nasjonalt hoftebruddregister 2009 

Nasjonalt korsbåndregister 2009 

Norsk MS-register og biobank 2009 

Nasjonalt register for invasiv kardiologi 2012 

Norsk Nyrebiopsiregister 2012 

Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) 2012 

Nasjonalt register for langtidsmekanisk ventilasjon 2012 

Norsk porfyriregister 2012 

NorArtritt 2013 

SmerteReg 2014 
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Kvalitetsregistre i Helse Vest – fordelt på foretak 

 
 
Kvalitetsregistre i Helse Vest – fordelt på nivå 
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Ad oppfølging og gjennomføring av beslutninger i interregional 
styringsgruppe  
 
Interregional styringsgruppe har vært i funksjon siden 2009. Den ble etablert av AD-møtet som 
regionenes felles redskap for oppfølging og gjennomføring av RHFenes oppdrag på 
kvalitetsregisterfeltet. 
 
Formålet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre er kvalitetsforbedring og forskning. En helt 
vesentlig oppgave for Interregional styringsgruppe er å sikre god utnyttelse av kvalitetsregistrene 
gjennom høy registerfaglig kvalitet, landsdekkende og komplett deltakelse, sikker drift og felles 
organisatorisk og teknisk infrastruktur.  Mer utfyllende beskrivelse finnes i mandatet (vedlegg 11). 
 
Interregional styringsgruppe har i tiden etter 2009 bidratt vesentlig til etablering av tydelige 
strukturer og systemer for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Det gjenstår 
imidlertid mye arbeid før alle etablerte nasjonale kvalitetsregistre fungerer, leverer og benyttes i 
henhold til formålet.  
 
Det er i den forbindelse grunn til å spørre seg om informasjon og beslutninger fra Interregional 
styringsgruppe i tilstrekkelig grad når de som i praksis kan følge opp og sikre gjennomføring, både 
nasjonalt og internt i hver region.  Kanskje er det i tiden som kommer behov for å ha et økt fokus på 
metoder for å øke gjennomføringskraften, dvs veien fra beslutning i Interregional styringsgruppe til 
oppnådd resultat, i en så kompleks og mangfoldig organisasjon som spesialisthelsetjenesten. 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Interregional styringsgruppe erkjenner at det er behov for økt gjennomføringskraft hva gjelder 
arbeidet med medisinske kvalitetsregistre, og ber om at dette settes på styringsgruppens dagsorden 
høsten 2015. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

 
11. Mandat interregional styringsgruppe  

 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  10.6.2015 

Saksnr  24/2015 

Saksbehandler Trine Magnus, SKDE  
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Sak 24/15 vedlegg 11 Mandat interregional styringsgruppe  
 

Mandat for Interregional styringsgruppe – gjeldende fra 28. april 2014 
Bakgrunn 
 
RHFenes ansvar for og arbeid med nasjonale medisinske kvalitetsregistre er 
hjemlet i Statsbudsjettet (St.prp. nr. 1 (2008-2009)), i Oppdragsdokument 2009 og 
i utfyllende brev fra HOD av 04.11. 2008 og 29.1.2009. 
 
For å få til en bedre utnyttelse av data i kvalitetsregistrene, samt sikrere drift 
gjennom samordning og felles infrastruktur (teknisk og organisatorisk) øremerket 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i 2009 31 mill kroner (for 2014 til 
sammen 36 mill) til arbeid med medisinske kvalitetsregistre i de regionale 
helseforetakene (RHF) i en nasjonal modell. Oppdraget har senere vært 
videreført gjennom oppdragsbrev til RHFene. 
 
RHFene har gjennom dette et juridisk, økonomisk og driftsmessig ansvar for 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Helse Nord RHF v/ SKDE har på vegne av 
alle RHFene særskilte oppgaver mht koordinering, nasjonal registerfaglig service 
og utvikling av tekniske løsninger. Nasjonal IKT ved fagforum for kvalitetsregistre 
har oppdraget med å videreføre utvikling av felles teknologiske løsninger. 
 
RHFenes oppdrag er begrunnet med at nasjonale medisinske kvalitetsregistre er 
et viktig verktøy for å dokumentere behandlingsresultat primært til bruk i eget 
kvalitetsforbedringsarbeid, men også som grunnlag for forskning. 
 
Oppdraget består i å sikre at det etableres og drives medisinske kvalitetsregistre 
med (høy) nasjonal dekningsgrad og med en omforent registerfaglig kvalitet. Det 
skal også etableres felles tekniske og organisatoriske løsninger for nasjonale 
medisinske kvalitetsregistre. En målsetting er at god utnyttelse av data og sikker 
drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre skjer via samordning og felles 
infrastruktur. Arbeidet skal sees i sammenheng med Nasjonalt 
helseregisterprosjekt. 
 
Styringsgruppe 
Den felles overordnete styringen og operative samordningen av dette 
ansvarsområdet for RHFene utøves gjennom en styringsgruppe sammensatt av 
to representanter fra hver region: En representant for AD i det regionale 
helseforetaket pluss en registerkyndig, klinisk fagperson med erfaring fra arbeid 
med kvalitetsregistre. 
 
Styringsgruppens strategier forankres i AD-møtet. AD-møtet utpeker leder av 
styringsgruppen. 
 
Medlemmer oppnevnes for en periode på to år. 
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Oppgaver 
Styringsgruppen skal sørge for følgende: 

o samordning og god utnyttelse av tildelte ressurser til den felles 
oppgaven slik det er framstilt i Oppdragsdokument fra HOD til RHF og i 
brev fra HOD av 29.1.2009. 

o på vegne av RHFene og på grunnlag av gitte føringer koordinere 
samhandlingen med sentrale myndigheter på områder der det er 
nødvendig eller hensiktsmessig.   

o utvikling av en hensiktsmessig faglig, teknisk og organisatorisk 
infrastruktur  

o utforming av felles standarder og krav til nasjonale medisinske 
kvalitetsregistre 

o legge til rette for god nasjonal og regional utnyttelse av data fra 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre først og fremst i arbeidet med 
kvalitetsforbedring 

o sikre at pasientfokus og pasienterfaringer inngår som vesentlige 
elementer i de enkelte kvalitetsregistre 

o legge til rette for formidling av resultater fra kvalitetsregistrene, med 
adresse både mot pasienter, allmennhet og fagmiljøer.  

o utvikle det nasjonale servicemiljøet (SKDE/regionale fagsentre) og 
bidra til god forankring og koordinering mot RHFene  

 
Sekretariat 
SKDE (Helse Nord RHF) er sekretariat for styringsgruppen og det felles RHF-
arbeidet.  I samarbeid med SKDE fremmer Fagforum for kvalitetsregistre i NIKT 
saker av IKT-strategisk karakter og rapporterer løpende til styringsgruppen. 
Styringsgruppens forhold til SKDE er avgrenset til den felles nasjonale oppgaven. 
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Veileder Helsedirektoratet  
 
Bakgrunn 
Utkast til veileder ble behandlet i forrige møte i Interregional styringsgruppe og styringsgruppen ga 
helsedirektoratet en rekke anbefalinger med hensyn til innhold. Interregional styringsgruppe får ny 
utgave av veilederen til fornyet vurdering før oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet. 
Det vises til i den forbindelse til epost fra Helsedirektoratet av 1.juni 2015:  
 
«Til interregional styringsgruppe for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 
Det vises til referat fra møte i styringsgruppen 04.03.2015, der utkast til veileder for 
nasjonale medisinske kvalitetsregistre ble behandlet under sak 09/15. 
 
Utkastet har vært sendt til kommentar hos aktuelle samarbeidsinstanser. Det er 
utarbeidet en revidert versjon, der det er tatt hensyn til innkomne kommentarer og 
forslag. Revider versjon sendes med dette til ny vurdering i den interregional 
styringsgruppen. 
 
Mvh 
 
Torunn Janbu   Jørgen Holmboe 
Avdelingsdirektør   seniorrådgiver» 
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tilslutter seg innholdet i Helsedirektoratets veileder for Oppretting og drift av 

nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 

 

 
Vedlegg:  

 
12. Veileder Helsedirektoratet  

 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  10.6.2015 

Saksnr  25/2015 

Saksbehandler Trine Magnus, SKDE 
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Sak 25/15 vedlegg 12 Veileder Helsedirektoratet   
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Et kvalitetsregister er et register som løpende kan dokumentere resultater for en avgrenset 
pasientgruppe med utgangspunkt i individuelle behandlingsforløp. Data fra medisinske 
kvalitetsregistre gir grunnlag for å evaluere kvalitet og helsegevinst og danner grunnlag for faglig 
forbedringsarbeid, forskning og styring.  

 

Medisinske kvalitetsregistre er tradisjonelt initiert og etablert av fagmiljøene selv. Ansvaret 
for etablering, drift og finansiering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre er lagt til de 
regionale helseforetakene/helseforetakene. 
 

Medisinske kvalitetsregistre er utviklet over lang tid med ulik metodikk og teknologiske løsninger. Fra 
2009 har Helse- og omsorgsdepartementet iverksatt en satsing på utvikling av slike registre på 
nasjonalt nivå. Denne satsingen inngår i en større satsing på helseregisterfeltet gjennom Nasjonalt 
helseregisterprosjekt «Gode helseregistre – bedre helse: Strategi for modernisering og samordning av 
sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 – 2020». 

 

Formålet med den foreliggende veilederen er å gi helseforetakene og fagmiljøene en kortfattet 
beskrivelse av gjeldende ansvarsforhold, etablerings- og godkjenningsprosess, samt en tydeliggjøring 
av hvilke kriterier nasjonale myndigheter legger til grunn for beslutning om godkjenning og eventuelt 
avvikling av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
(SKDE) i Helse Nord har fra 2009 hatt i oppdrag om å etablere og drive et  nasjonalt servicemiljø for 
medisinske kvalitetsregistre. Det er også etablert regionale servicemiljø i alle helseregioner. 
Utfyllende dokumentasjon angående opprettelse og drift av kvalitetsregistre finnes på 
www.kvalitetsregistre.no.   

  

 

FORORD 

http://www.kvalitetsregistre.no/
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Definisjoner 

Helseregister: Registre, fortegnelser mv. der helseopplysninger er lagret systematisk slik at 
opplysningene om den enkelte kan finnes igjen. (Helseregisterloven § 2) 

Medisinske kvalitetsregistre: Medisinske kvalitetsregistre er opprettet for å dokumentere 
behandlingsaktivitet og behandlingsresultater for kvalitetsforbedring og forskning. 

Det er pr 1.1.2015 godkjent 47 nasjonale medisinske kvalitetsregistre.  

(se www.kvalitetsregistre.no ) 

Styrende dokumenter og andre sentrale føringer 

• Lov om spesialisthelsetjeneste 

• Lov om helseregistre 

• Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 

• Nasjonalt helseregisterprosjekt «Gode helseregistre – bedre helse» 2010 – 2020 med 

toårige  handlingsplaner (se www.nhrp.no) 

• Prop 1 S og Nasjonal helseplan (2007 – 2010) 

• Meld. St. 10 (2012 – 2013) «God kvalitet – trygge tjenester» 

Ansvar og roller i søknadsprosessen 

Helseforetaket 

Helseforetaket er søker av godkjenning og er databehandleransvarlig for registeret. Behovet for å 
etablere et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister kan være initiert av fagmiljøet selv eller av 
nasjonale myndigheter. 

Regionalt helseforetak 

Regionale helseforetak har ansvar for at de nasjonale kvalitetsregistrene etableres, driftes og 
finansieres. Søknad om etablering fremmes fra det aktuelle RHF og behandles av ekspertgruppen 
og interregional styringsgruppe.  
  
 

 Helsedirektoratet 

Helsedirektoratet er gitt myndighet til å godkjenne nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 
 

MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE 

http://www.kvalitetsregistre.no/
http://www.nhrp.no/
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Helsedirektoratet er også avgjørende instans i spørsmål om endret status eller avvikling av 
funksjonen som nasjonalt kvalitetsregister. 

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 

Det er etablert regionale servicemiljøer og et nasjonalt knutepunkt ved Senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering (SKDE). Servicemiljøet bidrar med råd og veiledning i forbindelse med 
oppretting og drift av nasjonale kvalitetsregistre (se www.kvalitetsregistre.no - Håndbok for 
medisinske kvalitetsregistre). 
 

Helsedirektoratet skal vurdere om det foreslåtte nasjonale medisinske kvalitetsregisteret er egnet 
til å oppfylle intensjonen med ordningen. 

Kriterier for oppretting av nye registre 

Et nasjonalt kvalitetsregister skal omfatte en klart definert pasientgruppe med entydige 
inklusjonskriterier. Pasientgruppen defineres i henhold til en sykdomstilstand (diagnosekoder) eller 
ved en intervensjon (prosedyrekoder), eventuelt kombinasjoner av disse. 
 
Opprettelse av nye nasjonale registre vurderes og prioriteres i henhold til følgende kriterier: 

Manglende faglig konsensus om diagnostikk og behandling 

Dersom tilbudet til en pasientgruppe mangler faglig konsensus om eller klare retningslinjer for 
diagnostikk og behandling, kan dette være grunnlag for å prioritere opprettelse av et nasjonalt 
kvalitetsregister.  

Potensial for forbedringsarbeid 

Registeret kan omfatte et område der det er et stort potensial for forbedringer i diagnostikk og 
behandling. Dette kan være basert på dokumentasjon av spesielt stor variasjon, eller der 
resultatene av etablerte behandlingsmetoder ikke svarer til forventningene.  

Stort prognosetap 

For pasientgrupper der manglende forebygging, diagnostikk og/eller behandling kan føre til stort 
prognosetap, bør det prioriteres opprettet nasjonale medisinske kvalitetsregistre for å øke 
kunnskapsgrunnlaget. 

KRITERIER OG KRAV FOR ETABLERING 

AV NASJONALE MEDISINSKE 

KVALITETSREGISTRE 

http://www.kvalitetsregistre.no/
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Ressurskrevende pasientgrupper 

Uklarhet med hensyn til nytte versus ressursforbruk for et etablert behandlingstiltak eller en 
pasientgruppe kan være grunn til å prioritere opprettelse av et nasjonalt medisinsk 
kvalitetsregister. 

 
Ved nye behandlingsformer med uavklarte resultater og senvirkninger kan det være aktuelt å følge 
utviklingen fra et tidlig stadium gjennom opprettelse av et kvalitetsregister (eks. bruk av biologiske 
legemidler). Det forutsettes at nye behandlingsmetoder / legemidler er metodevurdert etter 
gjeldende retningslinjer før de implementeres i et nasjonalt register 
(http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/system-for-innforing-av-nye-
metoder/Sider/default.aspx).  

Krav ved opprettelse av nasjonale kvalitetsregistre 

For at et medisinsk kvalitetsregister skal kunne etableres med nasjonal funksjon, dvs bli godkjent 
som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister, må en rekke formelle krav være oppfylt gjennom en 
vedlagt beskrivelse eller dokumenterte vedlegg. 

Hjemmelsgrunnlag 

Registeret skal ha etablert et rettslig grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger 
(lov, forskrift eller konsesjon), jf helseregisterloven §§ 6 – 11.  

Faglig forankring 

Registeret må ha tydelig forankring i det aktuelle fagmiljøet i alle regioner. Det skal ved 
opprettelsen av registeret foreligge uttalelser med tilslutning fra klinikkledelse ved aktuelle 
fagmiljøer i alle helseregioner. Det skal være etablert et fagråd med deltagelse fra de øvrige 
helseregioner. 

Dekningsgrad 

Registeret skal synliggjøre aktuell dekningsgrad ved oppstart, samt plan for å øke den nasjonale 
dekningsgraden. Det er et krav for status som nasjonalt register at alle aktuelle avdelinger skal 
rapportere til registeret. 

 
Sammenstilling av data fra kvalitetsregisteret med personidentifiserte data i NPR kan gi informasjon 
om reell dekningsgrad på institusjons- og individnivå. Det må vurderes om data fra NPR kan 
gjenbrukes for å redusere omfang av dobbeltregistrering.  
www.kvalitetsregistre.no/dekningsgradsanalyser/  

Administrativ forankring 

Registeret skal ha avklart databehandlingsansvarlig instans.  
 

Regionalt helseforetak skal ha forpliktet seg til økonomisk ansvar for drift av registeret, og har 
ansvar for å sikre videre drift. 

Vedtekter og registerbeskrivelse 

 Registeret skal ha utarbeidet vedtekter og registerbeskrivelse i samsvar med anbefalingen 

fra interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. 

 Registeret skal ha utarbeidet retningslinjer for utlevering av data fra registeret samt frister 

for utlevering. 

http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/system-for-innforing-av-nye-metoder/Sider/default.aspx
http://www.helsedirektoratet.no/helse-og-omsorgstjenester/system-for-innforing-av-nye-metoder/Sider/default.aspx
http://www.kvalitetsregistre.no/dekningsgradsanalyser/
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 Registeret skal ha et fagråd med representasjon fra aktuelle fagmiljø i alle regioner. 

 Registeret skal ha etablert samarbeid med aktuelle pasient- og brukerorganisasjoner. Det 

anbefales at registeret har brukerrepresentasjon i det nasjonale fagrådet. 

 Registeret skal ved samarbeid med industri eller andre kommersielle interesser legge 

samarbeidsavtalen mellom industrien, de regionale helseforetakene og Nasjonalt 

folkehelseinstitutt til grunn.  

 Registeret skal som hovedregel inkludere pasientrapporterte data (PROMs/PREMs). 

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, faglige retningslinjer og nasjonale 

kvalitetsindikatorer 

I Meld. St. 10 – «God kvalitet – trygge tjenester» fremheves viktigheten av å se arbeidet med 
nasjonale kvalitetsindikatorer, nasjonale retningslinjer, medisinske kvalitetsregistre og 
pasientsikkerhetsprogrmmet mer i sammenheng. 

Nasjonale tjenester 

I Helsedirektoratets behandling av søknad om nasjonale behandlingstjenester og 
kompetansetjenester vil det bli lagt vekt på at det knyttes nasjonale kvalitetsregistre til disse 
tjenestene der dette er naturlig. 

Måleparametre som er relatert til nasjonale faglige retningslinjer 

Det skal gjennom valg av variabler fremkomme hvordan registeret kan benyttes til å følge med på 
etterlevelse av faglige retningslinjer (der slike finnes). Kvalitetsregistre vil kunne danne grunnlag for 
å vurdere effekten av slike retningslinjer og eventuelt føre til revisjon av disse. 

Nasjonale kvalitetsindikatorer 

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre bør inneholde en eller flere variabler som kan  benyttes som 
indikatorer i det nasjonale kvalitetsindikatorprosjektet. 

Fellesregistre 

Ved etablering av nye nasjonale registre skal det vurderes om det finnes registre med overlappende 
informasjon, enten det dreier seg om enkeltstående registre eller om det kan knyttes til andre 
registre innen samme fagområde. Kvalitetsregistrene bør, der det vurderes som hensiktsmessig,  
etableres i tråd med føringer fra Nasjonalt helseregisterprosjekt for etablering av fellesregistre 
innenfor samme fagområde.  Fellesregistermodellen er beskrevet i rapporten «Gode helseregistre – 
bedre helse» fra 2010 (www.nhrp.no).   
 
 
 
 
 
 

http://www.nhrp.no/
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Årsrapport 

Det aktuelle helseforetaket er ansvarlig for at det utarbeides en årsrapport for hvert enkelt 
kvalitetsregister. Årsrapporten beskriver aktivitet og resultater, deltagelse fra aktuelle institusjoner, 
forskningsaktivitet og kompetansespredning. Årsrapporten gir både fagmiljøet og styrende organer 
en mulighet til å vurdere hvorvidt registeret oppfyller sine mål, eller om det kan være aktuelt å 
revurdere status for registeret. 

 
Årsrapporten oversendes SKDE innen en angitt first. Den legges frem til vurdering i ekspertgruppen, 
og oversendes deretter med ekspertgruppens innstilling til Helsedirektoratet for endelig 
godkjenning.  

Kriterier for å opprettholde status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 

(se utfyllende informasjon på www.kvalitetsregistre.no) 
  

 Årlig rapportering i format anbefalt av interregional styringsgruppe 

 Registeret skal årlig dokumentere dekningsgrad på individnivå  

 Registeret skal ha en velfungerende resultattjeneste for tilgjengeliggjøring av data til 

innregistrerende enheter  

 Registeret skal kunne vise til god utvikling og funksjon i henhold til nasjonale krav og 

kriterier 

 Registeret skal kunne vise til hvordan resultatene benyttes i forbedringsarbeid 

 Registeret skal måle etterlevelse av nasjonale retningslinjer hvis slike finnes for det 

aktuelle fagområdet / pasientgruppen 

 Registeret skal synliggjøre pasientrapporterte utfallsmål 

 Resultater fra registeret skal gjøres offentlig tilgjengelige tilpasset ulike målgrupper 

(fagfolk, ledelse, pasienter og pårørende, allmenhet) 

Tilgang til data 

Det bør legges til rette for online tilgang til data fra de enkelte deltagende enhetene. Dette er 
vesentlig for oppslutningen om registrene og deres legitimitet. 

Stadieinndeling 

Det er etablert et system for å beskrive stadier i utviklingen av det enkelte kvalitetsregister. 
Kvalitetsregistrene vil oppfylle krav til stadium 2 ved etablering. Registeret skal deretter gradvis 

KRAV TIL DRIFT OG RAPPORTERING 

http://www.kvalitetsregistre.no/
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utvikles for å oppfylle krav i stadium 3 – og eventuelt stadium 4. (se Håndbok for medisinske 
kvalitetsregistre) 

 
Fremdriften i utvikling i stadier fremgår gjennom den årlige rapporteringen. 

Avvikling av nasjonale kvalitetsregistre 

Helsedirektoratets gjennomgang av årlig rapportering skal gi en vurdering av hvorvidt de nasjonale 
kvalitetsregistrene tilfredsstiller de kravene som er satt for driften ( se pkt 3.1.). 

 
Et spørsmål om avvikling av nasjonal status kan reises ved at kriteriene som lå til grunn for 
opprettelsen, ikke lenger er til stede, eller at det ikke har lykkes å utvikle registeret i henhold til 
stadieinndelingssystemet. Det skal fremkomme av vurderingen hvilke punkter som er mangelfulle 
og om det anses aktuelt med endring i status for registeret.  Interregional styringsgruppe skal 
vurdere eventuelle endringer i status for det enkelte register. 
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Pilot ISF 
 
Sakspapirer ettersendes. 
  
 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  10.6.2015 

Saksnr  26/2015 

Saksbehandler Bent Indredavik, medlem interregional styringsgruppe  
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Referatsaker utsatt fra forrige møte 
 

1. Referat fra Fagforum medisinske kvalitetsregistre NIKT HF 

2. Brev fra HOD fordeling av fellesmidler 2015 

3. Evaluering av pasientseminar desember 2014 

4. Brev fra HOD vedr PROM (se vedlegg 4 til sak 17/2015 i dette saksframlegg) 

 

Forslag til vedtak 
Styringsgruppen tar referatsakene til orientering  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksframlegg 

Møtedato  4.3.2015 

Saksnr  12/2015 

Saksbehandler Gøril Nordgård, SKDE 
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Sak 12/2015 - Referatsak 1: Referat fra Fagforum medisinske kvalitetsregistre NIKT HF  
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Sak 12/2015 - Referatsak 2: Brev fra HOD ved fordeling av fellesmidler 2015 
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Sak 12/2015 - Referatsak 3: evaluering av pasientseminar desember 2014  

Evaluering av seminar for pasientforeninger om medisinske kvalitetsregistre 12.12.14 
 
1. Hvor fornøyd er du med.. 
På en skala fra 1 til 6 der 1 er svært misfornøyd og 6 er svært fornøyd 

 

 

 

Spørsmål Gjennomsnitt N 

Programmet totalt sett 4,78 18 

 

2. Programmet totalt sett 
 

 

 

 

Navn Prosent 

1 0,0% 

2 0,0% 

3 0,0% 

4 38,9% 

5 44,4% 

6 16,7% 

N 18 

  

4.781

6.005.004.003.002.001.000.00

Gjennomsnitt

0.0%

0.0%

0.0%

38.9%

44.4%

16.7%

1

2

3

4

5

6

100%80%60%40%20%0%

Prosent



Evaluering av seminar for pasientforeninger om medisinske  kvalitetsregistre 12.12.14 10.02.2015 9:23 

 

  

 

3. Hvilken nytte hadde du av de forskjellige foredragene? 
På en skala fra 1 til 6 der 1 er liten nytteverdi og 6 er stor nytteverdi 

 

 

 

 Serienavn 

1 "Medisinske kvalitetsregistre" v/Eva Stensland 

2 "Pasienrapporterte resultatmål" v/Nina Fålun 

3 "Pasienter som deltar i utviklingen av nasjonale kvalitetsregistre" v/Leif Arild Fjellheim 

4 
"Kreftforeningens forventninger til de medisinske kvalitetsregistrene og hvordan disse kan være til nytte for 

pasienten" v/Else Støring 

5 "Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi" v/Tore Solberg 

6 "Nasjonalt register for KOLS" v/ Agathe Govertsen 

 

Spørsmål Gjennomsnitt N 

"Medisinske kvalitetsregistre" v/Eva Stensland 5,00 19 

"Pasienrapporterte resultatmål" v/Nina Fålun 4,63 19 

"Pasienter som deltar i utviklingen av nasjonale kvalitetsregistre" v/Leif Arild Fjellheim 5,00 19 

"Kreftforeningens forventninger til de medisinske kvalitetsregistrene og hvordan disse 

kan være til nytte for pasienten" v/Else Støring 
4,11 19 

"Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi" v/Tore Solberg 5,00 19 

"Nasjonalt register for KOLS" v/ Agathe Govertsen 5,26 19 
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10. Kommentarer 
Spennende seminar. For meg er dette med kvalitetsregistre ny kunnskap. Og det var en god innføring i hva, 

hvordan og hvorfor. 

Else Støring fikk en vanskelig jobb og gjorde en fin innsats, men innholdet i foredraget ble litt lite konkret, litt 

svevende. Trodde ikke Kreftforeningen jobbet så mye selv med k.registre at de hadde relevant kunnskap i denne 

sammenhengen? Ryggkirurgi-registeret var veldig bra. Etter flere seminarer, generelt råd: Det som skiller 

helseutdannede og legfolk er ikke intelligensen, men språket. Dersom helsefolk bruker norske fagtermer ist.f. 

latin/gresk kan nivået være svært høyt. Veldig ofte gjøres nesten det motsatte: man legger nivået ned på et 

fordummende plan (og noen ganger beholdes mye latin likevel, særlig i lysbilder). Tror dere kom rimelig greit ut 

av det nå, men ha det i baklomma til senere anledninger. 

Generelt meget godt forberedte presentasjoner og engasjerte foredragsholdere. 

Meget gode og nyttige foredrag. Det er ikke tvil om at kvalitetsregistrene vil spille en viktig rolle i fremtidens 

helsetjeneste. En annen gang kunne det kanskje være aktuelt å  høre mer om  brukernes rolle i dette arbeidet. 

Jeg vil tro at Kunnskapsenteret kunne si noe om dette.  

Selv sitter jeg i regionalt brukerutvalg i Helse Sør-Øst RHF og er med i en liten gruppe som skal  fokusere på 

kvalitetsindikatorer. 

Første gang for meg med pasientseminar om dette emnet derfor mye å lære. 

Jeg er ansatt i et registermiljø og mye ver kjent stoff, men nyttig å høre hvordan andre register tenker. Nyttig for 

pasienter og ildsjeler som ønnsker å etablere register. 

 
11. Har du synspunkter på om det skulle vært mer eller mindre av noe på programmet 
for dagen? Noe du savnet? 
 
Kanskje mulighet for diskusjon uten mikrofon, slik at det blir mer dialog og mindre "seriemonologer". -Kanskje i mindre 

grupper, eller at diskusjonsleder plasserer seg i midten mellom radene og vi diskuterer vendt mot hverandre og ikke mot 

lerretet? 

Jeg synes det var et godt sammensatt program, og lærte mye. 

Savnet en større bolk på slutten hvor man diskuterer mulige samarbeidsformer og prosjekter. Det er stor forskjell på 

pasientforeningene, både i størrelse, interesseområder og ressurser. 

Synes programmet var greit. Se ellers  hva jeg skrev i feltet foran. 

Hvordan kan en brukerorg gå fram overfor et fagmiljø for å starte et kvalreg? Enda mer konkrete eksempler på kjernedata 

og tilleggsmoduler. 

Kankje mer om tips om praktisk hvordan det kan være lurt å starte et register. 

 

12. Er det interesse for en et nytt seminar? 
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13. Har du forslag til tema eller foredragsholderere til neste seminar? 

Tema: Hvordan få etablert et nytt register. 

For oss i fibromyalgiforbundet, er det spennende å lære om hvordan bruke data som man får gjennom 

registerne. Hvordan bruke resultatene i interesse politisk arbeid. 

Flere tema hvor pasientstemmen kommer frem 

Hvordan opprette et nytt register, fra A til Å. Helt konkret, hvilke punkter en slik prosess består av. Dere la 

fram betingelsen om å ha dedikerte fagfolk med, men vi må også vite HVA de skal gjøre, NÅR de skal gjøre det, 

og HVORDAN det skal skje. 

Kanskje invitere et register som har hatt utfordringer med å få på plass pasientfokuserte data, men som har 

fått det til på en god måte. Det er interessant å høre hvordan ulike registrene løser utfordringer. 

Organisere seminar som en workshop der målet er å få til samarbeid mellom pasientforeninger som har 

overlappende interesser. 

Nordisk og internasjonalt samarbeid bør kunne være noen temaer. Styringsgruppeleder i NorSCIR, overlege 

Annette Halvorsen, kunne sikkert snakket litt om nordisk samarbeid. 

Se foran 

Eurordis - mer fokus på sjeldne diagnoser som en del av seminaret. Jeg så det var mange små og sjeldne 

organisasjoner til stede. 

Kunne tenke meg noe om sjeldne diagnoser 



  

 

  

 

14. Har du forslag til hvordan Nasjonalt sevicemiljø for medisinske kvalitetsregistre kan 
bidra til større pasient-/brukermedvirkning i nasjonale medisinske kvalitetsregistre? 
 
Ingen forslg, men jeg vet av erfaring at det er spennende å være brukermedvirker om man blir tatt på alvor å 

få delta. I alt for stor grad blir det flott på papiret, men ingen reel påvirkning. 

1. Jeg mangler oversikt over hva dere gjør pr. i dag. 2. Jeg mangler oversikt over gode eksempler på 

pasientmedvirkning.  

Vi fikk presentert gode registre, men mindre om hvordan pasientene var involvert ut over at de var kilde til 

data og at fremtidige pasienter ville ha nytte av registrene. Mulig vi må begynne med å gjøre det klart for 

legene AT pasientene skal være med, og at pasientene kan BIDRA konstruktivt og ikke bare være en pest og 

plage. Fremdeles er det mye faglig arroganse ute og går, og lite tverrfaglighet. De må lære å samarbeide med 

fagfolk fra andre fagområder, altså folk (her: pasienter) som kan mye om sine ting, men som ikke kan anatomi, 

fysiologi og patologi inkl. legenes fagtermer og annet "stammespråk". -Jeg sitter i krysningspunktet og ser i 

begge retninger. :) 

Mer veiledning og bruker kontakt. Praktiske trinn-for-trinn beskrivelser av hva som må til for å få til et 

nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Løse opp i tilgangen til registre, slik at også pasientforeninger kan bli 

aktive brukere av registrene, ikke bare passive registerførere. Den vet best hvor skoen trykker, som har den på. 

Ikke nødvendigvis forskerne. 

REGISTRENE BØR VÆR TILGJENGELIG FOR PASIENTORGANISASJONER. 

Skulle ønske man kunne begynne å sette fokus på psykiatrien og at dere er pådriver sammen med 

brukerorganisasjoner til å komme igang med helseregistre innen psykisk helse. De må bli et systematisk 

registre for å kunne kartlegge om det man driver med i psykisk helsevern er effektfullt, og hva som er god 

behandling. Samtidig som utfordringer er å finne engasjerte fagfolk, derfor må føringer komme fra 

departement og regjering for å komme igang. 

Fagmiljøene og brukermiljøene (organisasjonene) må være imøtekommende overfor hverandre. Dialog og 

interne samlinger/møter er da kanskje en vei å gå. 

Nasjonal servicemiljø bør sette seg godt inn i brukermedvirkningen som foregår i de  regionale og lokale 

helseforetak, samt  i de enkelte pasient foreninger. 

I det regionale brukerutvalg i HSØ inviterer vi ofte gjester. Kanskje en av dere kunne komme på besøk for å  

legge frem litt om kvalitetsregistre og  sammen med oss drøfte brukernes rolle. De fleste møter  holdes på 

Hamar (1 time med tog fra Gardermoen). 

Invitere til de regionale Brukerutvalg samt Brukerutvalg i HF. Det er mange som ikke vet om dere 

Involvere FFO og Eurordis som paraplyene. 

Kanskje jobbe med et lite opplæringsprogram for brukermedvirkning innen dette området. Det er spesielt høyt 

faglig nivå på dette arbeidet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Side 112 
 

15. Andre synspunkter 

Takk for et fint seminar. 

Dere fremsto med et oppriktig ønske om å involvere pasientene og hente ut det de kan bidra med. Det 

gjennomsyret både invitasjonen og arrangementet, og det var veldig godt å oppleve. Man merker straks 

dobbeltkommunikasjonen som oppstår når slike ting blir utført på ordre fra andre uten at de som 

gjennomfører det deler synspunktet om at "dette er lurt". 

Hvordan åpne opp for enkle brukerorientert uttaksløsninger, der brukerne selv kan "krysskoble" registrene 

med annen informasjon. Kvalitetsregistrene har fokus på det medisinske og kliniske, det vitenskaplige eller 

"evidence based". Pasientforeningene kan bidra med mye "experience based" informasjon, om løsningene blir 

åpne og enkle nok. 

Her er min adresse hvis ønsket kontakt: 

Torkel Bache 

Torggata 141A, 23 17 Hamar 

2317 HAMAR 

Mobil 450 21 177 (mye på farten med "stille" mobil") 

Det var en fin konferanse 

Nytig å samle på tvers av sykdomskattegorier. Mange problemstillinger akn være felles, eller lignenede. En kan 

få tips og innputt om hva som er lurt. avhengig av ildsjeler, disse må få påfyll og støtte, slik at de orker å stå i 

oppgavene. 
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